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§ 372 Dnr KS 2021/00277-1.4.1 

Beslut - Årsplan 2022 med utblick mot 2025 
Beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Den kommunala skattesatsen fastställs för år 2022 till 20,36 procent. 
2. Övergripande mål och uppdrag för Västerås stad fastställs enligt 
Utveckling Västerås Årsplan 2022. 
3. Resultatbudgeten för år 2022 fastställs enligt Utveckling Västerås Årsplan 
2022 med ett ekonomiskt resultat på 149,4 mnkr, motsvarande 1,6 procent av 
skatteintäkterna. 
4. En reserv inrättas för att ta höjd för oförutsedda konsekvenser av 
befolkningstillväxten för skola och omsorg. Eventuell fördelning av reserven 
beslutas av kommunfullmäktige. 
5. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande: 
a. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
ska vara minst 30 procent. 
b. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och 
exklusive internbanken ska vara minst 40 procent. 
c. Västerås stads resultat exklusive finansnetto, realisationsvinster och 
exploatering ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter. 
d. Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 000 mnkr.  
6. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2022 
fastställs enligt följande:  
Driftbudget 2022   Belopp, mnkr 
Förskolenämnden   1 075,1 
Grundskolenämnden   2 249,9 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 918,1 
Skultuna kommundelsnämnd  129,4 
Äldrenämnden   1 802,3 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 927,0 
Individ- och familjenämnden  923,8 
Överförmyndarnämnden   15,8 
Kulturnämnden   201,4 
Stadsarkivet    9,6 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 302,7 
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Tekniska nämnden   517,9 
Byggnadsnämnden   29,2 
Miljö- och konsumentnämnden  23,2 
Kommunstyrelsen   219,4 
Kommunrevisionen   4,9 
Valnämnden    6,8 
Stadsgemensamma kostnader  160,5 
Summa    9517,0 
 
Resultatkrav 
Fastighetsnämnden, exploatering  30,0 
Fastighetsnämnden, övrigt   0,0 
Summa verksamhetens nettokostnad  9 487,0 
7. Investeringsbudget för 2022 fastställs till 1 406,2 mnkr.  
Investeringsbudget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt 
följande: 
Investeringsram 2022   Belopp, mnkr 
Fastighetsnämnden   714,2 
Fastighetsnämnden, externa projekt  39,0 
Fastighetsnämnden, Mälarporten  43,0 
Kommunstyrelsen   18,0 
Förskolenämnden   12,5 
Grundskolenämnden och  
Skultuna kommundelsnämnd  19,4 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,1 
Äldrenämnden   4,0 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,9 
Individ- och familjenämnden  27,1 
Kulturnämnden   18,0 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 18,3 
Tekniska nämnden, ordinarie investeringar 35,1 
Tekniska nämnden, gatuunderhåll  51,0 
Tekniska nämnden, strategiska investeringar 134,9 
Summa investering exklusive exploatering 1 149,0 
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Fastighetsnämnden, exploatering  206,7 
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 
Summa exploatering och markförvärv  256,7 
Summa investeringar   1 406,2 
8. Kulturfondens utdelning 2022 beslutas vara 3 013 000 kr och tillfaller 
kulturnämnden. 
9. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2022 uppgå till 12 500 mnkr, 
för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB. 
10. Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till 15 000 
mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess 
bolag och kommunalförbund. 
11. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultat-
räkningens olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under 
förutsättning att det inte påverkar budgeterat resultat för året.  
12. Följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 
a. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 
utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2022. Nämnder och 
styrelser samt bolag och kommunalförbund ska bidra i tillämpliga delar. 
b. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att uppdatera 
riktlinjer för marknadsavtal för elitidrottsföreningar och elitidrottsstipendier. 
c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en särskild lönepott fortsätta 
utjämna ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt dominerade yrken respektive 
manligt dominerade yrken med jämförbar utbildningsgrad och svårighets-
grad. 
d. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur de 10 miljoner kronorna 
avsedda för att få fram fler detaljplaner har använts under 2021 och åter-
rapportera detta under första kvartalet 2022.  
e. Förskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att 
utvärdera hur utfallet blivit av satsningen på utökad vistelsetid för barn till 
föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande och återkomma med 
rapport under första kvartalet 2022.  
f. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 1 juni 2022 införa en 
samordnad varudistribution. Detta uppdrag ersätter tidigare lagt uppdrag 
enligt Årsplan 2021. 
g. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna utlokalisering av fler tjänster 
till stadsdelar och serviceorter, den totala utlokaliseringen ska under mandat-
perioden uppgå till 130 tjänster. Dessutom får samtliga nämnder i uppdrag 
att återkomma med lokaloptimeringslösningar inom stadens eget lokal-
bestånd. 
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h. I syfte att öka kunskapsresultaten i Västerås får förskolenämnden, grund-
skolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och förskollärare möjlighet till fler 
karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie lönerevision. För detta 
avsätts 5 miljoner kronor.  
i. I syfte att realisera målen för Västerås kommun i program för ekologisk 
hållbarhet uppdras kommunstyrelsen att genomföra ”Västerås klimatlöfte”, 
där kommunen ska samordna och inspirera till gemensamma insatser från ett 
nätverk av företrädare för näringsliv och civilsamhälle.  För detta avsätts 1,5 
miljoner kronor. 
Reservation 
Elisabeth Unell (M), Annahård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Agestav (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande: 
"Även om kommunens ekonomi är bättre än väntat inför 2022 kan vi se att 
det fortfarande behövs satsas en hel del på välfärden. Vi kan inte fortsätta 
spara in på människors behov utan behöver möta upp det. Vänsterpartiet vill 
se ett jämlikt samhälle där vi minskar klassklyftorna. Västerås har idag en 
relativt låg skattesats om man tittar på jämförbara kommuner. Från 
Vänsterpartiet ser vi att det finns ett behov att höja skatten med 35 öre om vi 
ska kunna bemöta de behov som finns inom välfärden. Vi behöver vi skjuta 
till mer pengar till flera av våra nämnder. Genom en höjning på 35 öre skulle 
det ge 134 miljoner kronor till kommunkassan. Det skulle stärka upp 
välfärden samt det förbyggande arbetet som behövs. Därför vill vi inte se att 
den skattesats som föreslås här är den som gäller för 2021." 
Ärendebeskrivning 
Stadsledningskontorets förslag till Västerås stads årsplan 2022 bygger på det 
förslag till ny resursfördelningsmodell som arbetats fram under året. För-
slaget innebär att utgångspunkten i resursfördelningsmodellen är stadens 
referenskostnad (förväntad kostnad) för de verksamheter som finns i den 
kommunala utjämningen och rikssnitt för övriga verksamheter. Dessa nivåer 
justeras med ambitionsnivå i staden. Demografiersättning ges till alla 
nämnder utifrån den befolkningsförändring som befolkningsprognosen visar 
för de ålderskategorier som respektive nämnd vänder sig mot. Alla nämnder 
får också kompensation för pris- och löneökningar utifrån av RKR fram-
räknat PKV, prisindex kommunal verksamhet. Utöver detta har kompensa-
tion för redan beslutade satsningar och prioritering gjorts. Kompensation för 
nya lokaler eller investeringar ges till respektive nämnd där bedömningen är 
att volymkompensationen inte räcker för att täcka den ökade kostnaden. I 
vårt förslag är det endast Tekniska nämnden som får kompensation pga 
ökade kostnader i samband med exploatering.  
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Budgeten bygger på skatteprognosen som kom 30 september och som tar 
hänsyn till budgetpropositionen. På grund av en lägre faktisk befolknings-
ökning än prognostiserat har en ny prognos beräknats utifrån historisk för-
ändring över året, vilket innebär att befolkningen när det gäller skatteintäkter 
har räknats ner med 242 invånare (motsvarar ca 15 mnkr). I budgeten finns 
en budgetreserv om 35 mnkr för 2022 för att täcka eventuella skatte-
justeringar. 
Investeringsnivån är fortsatt hög trots att investeringsplanen för fastigheter 
har räknats ner till ca 70 %. Den nya resursfördelningsmodellen innebär att 
nämnderna själva måste prioritera i sina investeringar och säkerställa den 
långsiktiga betalningsförmågan. Det är också viktigt att nämnderna följer 
eventuell nedrevidering av befolkningsprognosen för att kunna möta en 
lokalbehovsminskning. 
Yrkanden 
Jesper Brandberg (L), Markus Lindgren (MP), Vicki Skure Eriksson (C) och 
Staffan Jansson (S) yrkar bifall till årsplan från (S), (L), (C) och (MP). 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD) yrkar bifall till årsplan från 
(M) och (KD).  
Erik Johansson (SD) yrkar bifall till årsplan från (SD). 
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till årsplan från (V). 
Proposition 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut, dels bifall till egen 
årsplan från Jesper Brandberg (L), Markus Lindgren (MP), Vicki Skure 
Eriksson (C) och Staffan Jansson (S), dels bifall till egen årsplan från 
Elisabeth Unell (M) och Amanda Agestav (KD), dels bifall till egen årsplan 
från Erik Johansson (SD), dels bifall till egen årsplan från Anna Maria 
Romlid (V). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de fyra för-
slagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen proposi-
tionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Jesper Brandbergs (L), Markus Lindgrens (MP), 
Vicki Skure Erikssons (C) och Staffan Janssons (S) förslag. 
Kopia till 
Alla nämnder 
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Mer utveckling, Västerås 
Västerås växer, och det ordentligt. Intresset för att bo, leva och verka i hela 
Västerås ökar år för år och trots ett år av pandemi och ekonomisk kris växer 
Västerås mer än jämförbara städer och har återtagit platsen som landets sjätte 
största kommun.  
 
Västerås är fantastiskt. En kommun vilandes på ett industriellt och innovativt arv, 
blickandes framåt mot en inspirerande framtid. Genom kunskap och innovation 
med Mälardalens universitet och stora satsningar på Finnslätten formar vi nu 
framtiden. Västerås är en kommun i ständig rörelse framåt och är en viktig del i 
lösningarna för ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.   
 
Efter tre år där vi gemensamt utvecklat Västerås med utgångspunkt i en 140-
punkters reformagenda och FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, 
leder vi Västerås mot framtiden som en universitets- och kunskapskommun att 
trivas i. Nu lägger vi i Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet vår fjärde och sista budget för denna mandatperiod.  
 
Vem hade kunnat ana när vi formade vårt samarbete efter valet 2018 att världen 
skulle drabbas av en allvarlig pandemi vars effekter på hälsa, ekonomi och 
befolkning fortfarande är svåra att överblicka. Pandemin har ställt de stora 
behoven inom vår välfärd och krisberedskap i blixtbelysning. Nu är tid för 
långsiktigt hållbara prioriteringar. 
 
De utmaningar vi stod inför innan pandemin bröt ut finns kvar och behoven är 
minst lika stora. Äldreomsorg, skola och förskola behöver mer resurser, behoven 
av fler bostäder är fortfarande stort, klimatkrisen är mer aktuell än någonsin, fler 
människor måste ut i arbete och tryggheten behöver öka. 
 
Den ekonomiska utvecklingen i Västerås är trots pandemin mycket god. Vi har 
flera år i rad gjort historiskt goda resultat som rustat oss för att kunna genomföra 
flera angelägna investeringar. En växande kommun innebär också ökade behov. 
  
Här är några av de prioriteringar vi gjort under åren:  
• Grundskolan har stärkts med flera hundra miljoner kronor. 
• Inom äldreomsorgen har vi arbetat hårt för att få bort delade turer och införa 

heltid som norm.  
• Vi har samordnat och strukturerat upp kommunens brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete och bildat ett trygghetsråd tillsammans med 
polisen.   
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• Vi har fattat beslut om att bygga tusentals nya bostäder i tätorten, serviceorter 
och på landsbygden. 

• Många nya detaljplaner har antagits, bland annat för områdena Sätra och 
Kopparlunden. 

• Busstrafiken till Gäddeholm och Öster Mälarstrand har byggts ut. 
• Vi har gjort stora investeringar i hamnen för att öka möjligheten till fler 

hållbara godstransporter. 
• Faunapassagen vid Fiskartorget och dagvattenparken på Johannisberg har 

färdigställts. 
 
Sommaren 2021 har visat på effekterna av klimatförändringarna och av ett allt 
mer extremt väder. Vi behöver ta krafttag för att dels säkra vår kommun mot 
extremt väder, dels ta vår del av ansvaret för att bekämpa klimatförändringarna. 
Vi ska höja takten i att ställa om till ett hållbart och fossilfritt samhälle.  
 
Naturens ekosystemtjänster måste uppvärderas. Hur vi agerar, planerar och 
sköter om bostadsområden, skogar och parker har betydelse för den biologiska 
mångfalden och våra pollinerande insekter. Vi vill ta ansvar för våra verksamheter 
och samtidigt underlätta för västeråsare att leva hållbart. Vi vill också aktivt 
inspirera näringsliv och civilsamhälle till att bidra i den nödvändiga omställningen.   
 
Västerås ska fortsätta vara en stad i framkant när det gäller innovationer och 
hållbar infrastruktur. Staden har tillsammans med Region Västmanland påbörjat 
ett arbete när det gäller det nya stationsområdet. För att stötta den 
elektrifieringsrevolution som nu pågår på Finnslätten har Utveckling Västerås 
redan varit tydliga – vi behöver ett nytt tågstopp för att förenkla pendling och 
stärka näringslivets möjligheter till kompetensförsörjning.  
 
Västerås har den senaste tiden drabbats hårt av social oro och gängkriminalitet. Vi 
ska hjälpa rättsvårdande myndigheter att knäcka gängen och stärka tryggheten. 
Det viktigaste kommunala uppdraget är dock det förebyggande arbetet och där är 
inget instrument viktigare än skolan. Under mandatperioden har Utveckling 
Västerås genomfört omfattande satsningar på att höja elevpengen och renodla 
kunskapsuppdraget. Det fortsätter vi med då vi vet att framgång i skolan rustar 
våra unga för en föränderlig framtid. 
 
Den här årsplanen utgör en fortsättning på vårt målmedvetna arbete för att 
uppfylla vad vi gemensamt lovat i vårt 140-punktsprogram. Med dessa satsningar 
står Västerås stad stark. 
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Uppdrag 
 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 
utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2022. Nämnder 
och styrelser samt bolag och kommunalförbund ska bidra i tillämpliga 
delar. 

 

2. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att uppdatera 
riktlinjer för marknadsavtal för elitidrottsföreningar och 
elitidrottsstipendier. 
 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en särskild lönepott fortsätta 
utjämna ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt dominerade yrken 
respektive manligt dominerade yrken med jämförbar utbildningsgrad och 
svårighetsgrad. 
 

4. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur de 10 miljoner 
kronorna avsett för att få fram fler detaljplaner har använts under 2021 
och återrapportera detta under första kvartalet 2022.  

 
5. Förskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att 

utvärdera hur utfallet blivit av satsningen på utökad vistelsetid för barn till 
föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande och återkomma med 
rapport under första kvartalet 2022. 

 
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 1 juni 2022 införa en 

samordnad varudistribution. Detta uppdrag ersätter tidigare lagt uppdrag 
enligt Årsplan 2021. 

 
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna utlokalisering av fler 

tjänster till stadsdelar och serviceorter, den totala utlokaliseringen av 
tjänster ska under mandatperioden uppgå till 130 tjänster. Dessutom får 
samtliga nämnder i uppdrag att återkomma med 
lokaloptimeringslösningar inom stadens eget lokalbestånd. 
 

8. I syfte att öka kunskapsresultaten i Västerås får förskolenämnden, 
grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
uppdrag att ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och förskollärare 
möjlighet till fler karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie 
lönerevision. För detta avsätts 5 miljoner kronor.    
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9. I syfte att realisera målen för Västerås kommun i program för ekologisk 

hållbarhet uppdras kommunstyrelsen att genomföra ”Västerås 
klimatlöfte”, där kommunen ska samordna och inspirera till gemensamma 
insatser från ett nätverk av företrädare för näringsliv och civilsamhälle.  
För detta avsätts 1,5 miljoner kronor. 
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Så här styrs Västerås stad 
Kommunfullmäktige beslutar om finansiella mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning samt även mål och riktlinjer för både den kommunala 
verksamheten och för den verksamhet som bedrivs i bolag och 
kommunalförbund.  
 
Stadens värdegrund och vision är två grundläggande inriktningar för vårt arbete. 
De präglar arbetet här och nu, men fungerar också som kompassriktning för 
strategier och vägval framåt. 

 
 
Vision 2026 – Staden utan gränser 
Västerås 2026 – Staden utan gränser är en visionsbild för det Västerås vi vill ska 
vara verklighet 2026. Hur ska vår stad vara och se ut då? Visionsbilden ska ge alla 
oss som arbetar i staden en gemensam riktning och ett mål att arbeta för. I 
visionen finns ett antal mål att sträva mot. De är uppdelade i fem rubriker: 

• Världsledande kunskap - vi ser framför oss en stad som framgångsrikt kombinerar 
teknisk utveckling med mänskliga behov. 

• Tillsammans för Västerås - vi vill att du ska känna dig delaktig och vilja vara med 
och bidra till en trygg och harmonisk stad.   

• Den mälarnära staden - vårt sjönära läge ger förutsättningar för att expandera och 
utvecklas som stad.   

• Västerås i världen, världen i Västerås - genom kreativa samarbeten skapar vi 
mervärden som alla kan ta del av.   

• Handlingskraft och stolthet - vi kombinerar innovationer och mänsklig samverkan 
vilket ger resultat. Vi visar handlingskraft och förmåga att leverera. 

AGENDA 2030 
Västerås stad ska fortsatt växa hållbart och starkt. Det betyder att arbetet 
fortsätter den inslagna vägen och tar avstamp från Agenda 2030 och de 17 globala 
hållbarhetsmålen i all vår planering och i vårt arbete. De strategiska 
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utvecklingsområdena för mandatperioden har en tydlig koppling till 
hållbarhetsmålen. 
 

 
 
För att konkretisera hållbarhetsarbetet till lokal nivå har kommunfullmäktige 
antagit två program. Ett ekologiskt program och ett socialt hållbarhetsprogram 
vilka innehåller mål och ambitioner för hållbarhetsarbetet.  
 

• Ekologiskt program: uttrycker att Västerås ska vara långsiktigt ekologiskt hållbart. 
Det innebär att inverkan på miljö- och klimatförändringar kontinuerligt minskat, 
påverkan på miljön ligger inom de planetära gränserna och de ekologiska 
fotavtrycken är på en hållbar nivå.  
 

• Socialt hållbarhetsprogram: uttrycker att Västerås ska verka för en stad och en 
landsbygd som för lång tid framöver och med gemensamma vägval skapar jämlika 
förutsättningar, en stark tillit som leder till en aldrig sviktande tro på en god 
framtid. För att uppnå jämlika förutsättningar krävs att insatser prioriteras mot 
målgrupper som har sämre förutsättningar att infria sina rättigheter. Jämlika 
förutsättningar är Västerås stads sätt att arbeta med Agenda 2030-devisen Ingen 
ska lämnas utanför vilket hänvisar till att allt arbete ska jämställdhetsintegreras 
samt att ett barnrättsperspektiv ska genomsyra alla beslut som rör barn. 

Programmen ska utgöra ett underlag för de gemensamma och enskilda aktiviteter 
som upprättas för att nå de övergripande målen för att nå en hållbar utveckling av 
staden. 
 
GRUNDUPPDRAG 
Grunduppdraget formuleras i reglementet för nämnderna, i förbundsordning för 
kommunalförbund och i ägardirektiv för bolag. 
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Vi har nöjda kunder och 
invånare 

Vi har rätt kvalitet i våra 
verksamheter och levererar rätt 
resultat

Vi har engagerade medarbetare
med rätt kompetens

Vi har en effektiv verksamhet 
med ekonomi i balans

MÅL OCH INRIKTNINGAR 
Kommunfullmäktiges mål utifrån de fyra perspektiven, Kund, Kvalitet, 
Medarbetare och Ekonomi, ska bidra till en helhet gällande finansiella mål och 
mål för den kommunala verksamheten.  
 
 
KUND  
 
   
KVALITET     
 
 
MEDARBETARE  
   
 
EKONOMI   
 
 
 
Kund och Kvalitet ligger nära varandra, 
genom en god kvalitet är sannolikheten stor att kunden blir nöjd. För att kunna 
leverera god kvalitet krävs tydliga uppdrag och fokus på resultatet. Medarbetare 
med rätt kompetens och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för en 
kostnadseffektiv verksamhet. En effektiv verksamhet med en ekonomi i balans ger 
hållbarhet över tid och sätter ramarna för verksamheternas finansiella utrymme. 
 
STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDEN    
Strategiska utvecklingsområden är en särskild kraftsamling för att uppnå 
strategiska mål för Västerås utveckling under en mandatperiod. Uppdraget ska 
genomföras genom en samordning av de resurser som finns i den kommunala 
verksamheten och tillsammans med andra aktörer i Västerås. De strategiska 
utvecklingsområdena för perioden 2019–2022 är:  

• Kraftsamling Skola först (se mer under kund- och kvalitetsmålen) 
• En ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stad med trygga och trivsamma 

stadsdelar/kommundelar (se mer under kund- och kvalitetsmålen) 
• En modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet/ organisation – med 

fokus på västeråsarnas behov (se mer under medarbetarmålet). 

 
Värdegrund – alltid bästa möjliga möte 
Värdegrunden ”Alltid bästa möjliga möte” bygger på Västerås stads vision - Staden 
utan gränser. Genom att leva värdegrunden i vardagen hjälper vi till att förverkliga 
visionen. 
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Det är inte i de ambitiösa dokumenten våra värderingar blir verklighet, utan i alla 
våra möten, hundratusentals gånger varje dag. När vi klipper gräset i parken. När 
vi möter eleverna i förskolan, ungdomarna i våra fritidsgårdar, de individer som 
kommer i kontakt med socialtjänsten, de äldre på våra boenden eller personer 
som ansöker om bygglov. När vi svarar på frågor i telefon, på webben eller i 
sociala medier. Eller när vi träffar kollegor i olika typer av interna möten. Fyra 
enkla ord, som talar om precis vad vår verksamhet och insatser i grund och botten 
handlar om: Alltid. Bästa. Möjliga. Möte.  

  

Alltid bästa möjliga möte

• Öppenhet och kreativitet för lärande och utveckling
• Samarbete och handlingskraft för resultat
• Ansvarstagagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet
• Respekt och omtanke för de människor vi möter
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Prioriterade områden utifrån 140 punktsprogrammet 

BARN OCH UTBILDNING 
Det livslånga lärandet är en röd tråd som knyter samman våra prioriteringar på 
barn och utbildning i denna budget.   
 
Vi vill att alla barn och unga ska känna att de har en framtid full av möjligheter. 
Den enskilt viktigaste faktorn för att det ska gå bra för ett barn i livet är en lyckad 
skolgång. Tidiga insatser för att möta barns behov är av yttersta vikt för att alla 
barn ska ha möjlighet att utvecklas och nå sina bästa förmågor. Därför prioriterar 
vi tidiga insatser där de behövs som allra mest och fortsätter att stärka upp 
förskolan, grundskolan och gymnasieutbildningen. 
 
Det viktigaste målet inom skolan är att alla elever ges möjlighet att gå ut skolan 
med godkända betyg. Detta är målet som alla andra mål styr emot. God 
arbetsmiljö för lärare och en arbetsbelastning som är rimlig är en förutsättning för 
att ge eleverna möjlighet till gott lärande. Kunskapsresultaten i Västerås måste 
fortsätta öka och en förutsättning för att lyckas med detta är behöriga lärare. Det 
behövs också ändamålsenliga och bra lokaler, därför fortsätter vi att bygga nya 
förskolor och skolor över hela Västerås.  
 
Vi behöver också bygga våra ungas kontaktnät och självförtroende för att lotsa 
dem i in arbetslivet och det gör vi genom att ge fler möjlighet till sommarjobb och 
att förstärka gymnasiesärskolans inriktning till jobb och egen försörjning.  
En meningsfull fritid med positiva förebilder är en effektiv förebyggande insats för 
att våra barn och unga inte ska hamna fel i livet. Därför bygger vi ut med en ny 
fritidsklubb på Hammarby och fortsätter stärka föreningslivet. 

ÄLDREOMSORG 
Majoriteten Utveckling Västerås har under de senaste åren tydligt prioriterat 
äldreomsorgen i Västerås. De satsningar som har gjorts har riktats mot 
hemvården i form av åtgärder för att stärka utförarnas ekonomi samt till stadens 
äldreboenden genom åtgärder för att öka personaltätheten.  
 
Viktiga personalpolitiska satsningar har även genomförts i syfte att stärka stadens 
medarbetare och de olika yrkenas attraktivitet. Under det kommande året 
kommer vi att kunna helt ta bort de delade turerna och fullt ut erbjuda heltid som 
norm. Att skapa en god och hållbar arbetsmiljö är ett ständigt pågående arbete, 
under mandatperioden kommer vi att fortsätta sätta fokus på medarbetarnas 
situation. 
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Ingensats har pandemin slagit så hårt som inom äldreomsorgen, detta innebär att 
det är självklart för oss inom majoriteten att lägga delar av vår prioritering på 
äldreomsorgen. 
 
I mandatperiodens sista budget prioriterar vi åtgärder för att ta bort den 
detaljerade tidsstyrningen inom hemtjänsten, höjd kvalitet inom hemvården, höjd 
kvalitet på äldreboendena och på förbättrad arbetsmiljö inom yrket. I Västerås ska 
vi ha en äldreomsorg värd namnet. 

TRYGGHET 
För att skapa ett tryggare Västerås behöver vi göra flera olika saker samtidigt. Att 
vara tuff mot brotten och mot brottens orsaker, samtidigt. I och med kommande 
ny lagstiftning kommer kommuner också att få ett brottsbekämpande ansvar, 
utöver ett brottsförebyggande ansvar. Det förebyggande arbetet för att förhindra 
att människor över huvud taget hamnar på den brottsliga banan stärker vi nu 
bland annat genom det nya Trygghetsrådet, i samarbete med den lokala 
polisorganisationen. 
 
Det kommunala ansvaret kring trygghet spänner från att planera våra stadsdelar 
på ett bra sätt, tidigt stöd till barn och familjer genom familjecentrum, öppna 
förskolan, fritidsklubbar och fritidsgårdar med ett strukturerat trygghetsarbete 
tillsammans med polis, näringsidkare, föreningsliv, fastighetsbolag och 
socialsekreterare som arbetar i fält och att skapa goda förebilder för unga, till att 
unga går ut gymnasiet med godkända betyg och få ut vuxna människor i arbete 
och egen försörjning.  
 
Vi kommer därför under 2022 att utöka antalet myndighetsutövande 
socialsekreterare som arbetar i fält med ytterligare två personer. Då har vi under 
mandatperioden ökat antalet socialsekreterare som arbetar i fält till totalt tio. Vi 
kommer att fortsätta det täta samarbetet med polisen och jobba vidare med det 
trygghetsskapande arbetet som varit framgångsrikt i våra kommun- och 
stadsdelar, tillsammans med civilsamhället.  
 
Dessutom fortsätter vi arbetet med att genomföra åtgärder som att röja buskage, 
säkerställa belysning längs gång- och cykelvägar, och sanera klotter. En nyckel för 
en tryggare stad är nära samarbete mellan olika myndigheter, kommunens olika 
verksamheter och civilsamhället.  
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KLIMAT  
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som mänskligheten stått 
inför i modern tid. De redan konstaterade klimatförändringarna och dess allt mer 
extrema väder påverkar oss i allt större utsträckning. Västerås stad ska ta sitt 
ansvar och vara en del av lösningen på klimatkrisen inte bara möta effekterna av 
en varmare värld.  
 
Mycket ha gjorts, våra kommunala bolag har dragit ett stort lass. Mälarenergi har 
byggt om och investerat i fossilfri kraftvärmeproduktion, nästa steg blir 
investering i att göra om bergrum som tidigare varit oljelager till energilager med 
hetvatten för fjärrvärme och att gå vidare med att utveckla koldioxidinfångning 
även från de fossilfria bränslena. För att värna den biologiska mångfalden 
utvecklas också parker för dagvattenrening och faunapassager vid 
vattenkraftverk. Och VAFAB Miljö invigde under hösten en ny biogasanläggning på 
Gryta. Men detta är inte tillräckligt, vi behöver göra mer.  
 
Det är dags att börja agera och genomföra åtgärder som sänker utsläppen av 
växthusgaser och skadliga partiklar. Åtgärder som giftfri förskola, plastbantning 
och utfasning av produkter gjorda av fossil plast måste fortsätta. Inte bara för att 
det är bra för framtida generationer utan för att det är bra för oss här och nu. 
Västerås behöver också ta höjd i samhällsplaneringen för de klimatförändringar vi 
märker redan idag. Även här har vi genomfört satsningar under mandatperioden 
men mer måste till.  
 
Med tydliga hållbarhetskrav i upphandlingar, samordnad varudistribution och 
nyttjande av ny, smart, fossilfri teknik så kan vi lokalt bidra till att hejda 
temperaturökningen globalt. Det arbetet handlar såväl om att ta ansvar för våra 
verksamheter som att underlätta för västeråsare att leva hållbart och om att 
inspirera näringsliv och civilsamhälle till att bidra till en nödvändig omställning.   
Vi människor trivs och mår bättre om vi får bo med närhet till vatten och 
grönområden, men naturen fyller också andra funktioner. Pollinerande insekter 
behövs för att vi ska få mat på tallriken. Träd med täta lövverk dämpar buller, 
binder koldioxid och tar upp luftföroreningar. Gröna tak, växtlighet och 
vattensamlingar förbättrar luften, reglerar temperaturer och gör samhället 
mindre sårbart vid skyfall eller värmebölja. För att klara klimatförändringar 
kommer vi under året att värdera upp dessa ekosystemtjänster. 
En plan för klimatanpassningar, med syfte att lokalisera framtida konsekvenser 
och anpassa staden till dessa, har beslutats. Med planen som grund stärker 
Utveckling Västerås invånarnas framtida vattenförsörjning. Ett program för 
ekologisk hållbarhet, med målet att Västerås 2045 ska vara långsiktigt ekologiskt 
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hållbart har tagits fram. Samarbetet prioriterar också stärkt kollektivtrafik och 
säkrar upp staden för framtida transportslag vid nybyggnationen av resecentrum.  
 
Vi genomför investeringar i cykelinfrastruktur, genomför åtgärder för att stärka 
den biologiska mångfalden, bevarar gröna lungor i staden och tillskapar nya vid 
nybyggnation.  
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Vi har nöjda kunder och invånare 

Vi har rätt kvalitet i våra 
verksamheter och levererar rätt 
resultat

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för 
den service som de själva konsumerar. Vi behöver vårda våra tillgångar, värna 
kvaliteten och i hög grad finansiera våra investeringar med egna medel. För att 
säkerställa god ekonomisk hushållning över tid är det viktigt att ha en långsiktig 
planering, där 10-årsprognosen är ett verktyg och den längre 
befolkningsprognosen ett annat. 
 
God ekonomisk hushållning definieras i Västerås stad som god måluppfyllelse för 
verksamhetsmål inom styrmodellens fyra perspektiv - kund, kvalitet, medarbetare 
och ekonomi – och mål för de strategiska utvecklingsområdena. Uppnådda 
verksamhetsmål behöver vägas mot nedlagda resurser. Den sammanvägda 
bedömningen är att Västerås stad och Västerås stads koncern i grund har en god 
ekonomisk hushållning, men det finns områden som behöver utvecklas och 
förbättras. Den demografiska utvecklingen ställer krav på att effektivisera 
verksamheten samtidigt som lokalutnyttjandet ses över för att hålla nere 
investeringstakten. En ny resursfördelningsmodell och fördjupad jämförelse med 
andra kommuner ger förutsättningar för att hitta nya sätt att höja kvaliteten och 
samtidigt effektivisera verksamheten.  

Måluppfyllelse för verksamhetsmål    
Analys är viktigt för att få en utveckling i rätt riktning. Övergripande kan Västerås 
jämföras med landets övriga kommuner. Jämförelser kan även göras med de 
kommuner som har bäst utfall för att hitta bra exempel att lära från. Utfall för 
verksamheterna avseende perspektiven kund och kvalitet behöver även ställas 
mot insatta resurser.  
 

 

KUND OCH KVALITET  
Det övergripande målet är att 
våra kunder och invånare ska 
vara nöjda med våra tjänster och 
den service vi ger dem. Det 
åstadkommer vi genom att alltid 
ha kunden och invånaren i fokus 
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och vi ska även ha deras fokus, det vill säga sätta oss in i och se frågorna från 
kundens perspektiv. Genom att leva värderingarna i vår värdegrund skapar vi 
goda relationer och förtroende från dem vi är till för. Att vi har rätt kvalitet i våra 
verksamheter och levererar bra resultat ger nöjda kunder och invånare. Det bidrar 
också till en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer i linje med Agenda 2030. Ramen för verksamheten utgår 
från tillgängliga resurser. Utmaningen är att utifrån detta skapa så kvalitativ 
verksamhet som möjligt, med nöjda kunder och goda resultat. Policy för 
kvalitetsutveckling ska säkerställa ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för 
ständig utveckling och förbättring av Västerås stads service och tjänster. 

Inom verksamhetsområdet Barn och utbildning placerar sig Västerås i huvudsak i 
mellanskiktet av landets kommuner vad gäller perspektivet Kund och Kvalitet. Det 
gäller bland annat då man ser till personaltäthet i förskolan och resultat för elever 
i årskurs 9 och gymnasieelever med examen inom 4 år. För elever i årskurs 9 ligger 
dock resultatet lägre inom kommunala skolor än fristående. Resursmässigt är 
Västerås bland den fjärdedel kommuner med störst negativ 
nettokostnadsavvikelse för förskola och grundskola och i mellanskiktet för 
gymnasieskolan. Gymnasieskolan uppvisar samtidigt en relativt låg kostnad per 
elev. Lokalkostnader är en central post inom verksamhetsområdet och Västerås 
har relativt höga lokalkostnader inom förskola medan grundskola och gymnasium 
är mer i mitten sett till landets kommuner. Trenden pekar på ökade 
lokalkostnader över tid och investeringsplanen innehåller omfattande ny- och 
reinvesteringar av förskolor och grundskolor.  

 
Nyckeltal 2018 2019 2020 Mål 

2025 
Barn som är mycket positiva gällande ”Jag lär mig saker på 
förskolan”, kommunala förskolor, andel (%) 

84 85 85 90 

Elevers uppfattning om trygghet åk 9, kommunala skolor 
(index 0–10) Skolinspektionens index 

7,9 7,8 7,4 8,5 

Elevers uppfattning om delaktighet och inflytande (index 
0–10), åk 2 på gymnasiet, kommunala skolor 

5,7 5,7 6,4 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal (N11102) 

5,0 5,0 5,0 - 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, 
genomsnittlig andel (%) (N15446) 

65 66 - Öka 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
lägeskommun, andel (%) (N15418) 

71,9 73,6 72,2 Öka 

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
kommunala skolor, andel (%) (N15419) 

65,2 66,6 63,9 75,5 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, 
andel (%) (N17464) 

72,6 73,9 68,9 Öka 

Gymnasieelever med examen inom 3 år för nationella 
program, kommunala skolor, andel (%) 

77,0 72,3 73,3 79,0 

Personer som deltagit i arbetsmarknadsprogram där målet 
är arbete eller studier som avslutas för arbete eller studier, 
andel (%) 

35 38 43 55 
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Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) 
(N11024) 

-5,1 -5,4 -7,1 

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (N15001) -11,2 -9,0 -6,3 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) (N17001) 0,3 2,6 3,2 

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 147 807 151 220 154 383  

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 92 722 97 667 102 606  

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 117 003 121 191 123 940  

Nettokostnad lokaler i kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn 

20 885 22 874 24 652  

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev 14 150 15 905 17 242  

Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev 22 197 26 191 26 398  

 

Omsorg och stöd uppvisar en blandad bild för Västerås som befinner sig i 
mellanskiktet vad gäller brukarbedömning inom LSS och hemtjänst samt ej 
återaktualiserade ungdomar och vuxna med missbruksproblem inom individ och 
familjeomsorgen. Placeringen är lägre avseende brukarbedömning inom särskilt 
boende och ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd. 
Nettokostnadsavvikelsen är i mellanskiktet för LSS och individ och familjeomsorg 
men den senare har en sämre position sett till kostnad per invånare. 
Äldreomsorgen är bland den fjärdedel kommuner med lägst kostnad enligt båda 
dessa mått. Sammantaget har brukarbedömningen varit oförändrad eller sjunkit 
relativt landets kommuner sett över de tre åren. På kostnadssidan är positionen 
oförändrad under perioden, med undantag för en förbättring för individ och 
familjeomsorg i nettokostnadsavvikelse.  
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Nyckeltal 2018 2019 2020 Mål 2025 

Invånare 65+ i särskilt boende eller med hemtjänst i 
ordinärt boende, andel (%) (N20894) 

14,9 16,5 -  

Invånare med insatser enl. LSS, andel (%) (N28892) 0,81 0,80 0,79  

* Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 
(N02904) 

10,9 11,2  Minska 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) (U21468) 

88 89 88 Öka 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
helhetssyn, andel (%) (U23471) 

77 79 77 Öka 

* Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (U28532) 

72 87 76 Öka 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) (U31462) 

71 70 71 Öka 

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats, andel (%) (-2019) (U33400) 

70 71 72 Öka 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett 
år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (-2019) 
(U35409) 

62 62 56 Öka 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) (N20900) -7,9 -9,2 -5,4 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) (N28018) -2,4 -3,6 -3,0 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 
(N30001) 

20,0 32,2 23,1 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (N20048) 215 428 210 023 222 
152 

 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl SFB, kr/inv (N250189) 

6 033 6 445 6 543  

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv ( N30101) 6 448 6 793 6 641  

*) Nyckeltal kopplade till Agenda 2030 

 
Verksamhet Uppleva och göra ligger lågt jämfört med landets kommuner 
avseende Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek medan 
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek är i mellanskiktet. Positionen har varit 
oförändrad under perioden men verksamheten påverkades under 2020 i hög grad 
av pandemin.Vad gäller trygghet, uttryckt som Anmälda våldsbrott, så har 
Västerås också en mellanposition men det innebar en förbättring från året före. 
 

Nyckeltal 2018 2019 2020 Mål 
2025 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, 
antal/1000 inv 0-18 år (N09805) 

19,3 21,5 7,5 Öka 

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 
inv.(N09809) 

242 239 193 Öka 

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 
7-15 år, (%) (-2018) (U09810) 

23 - -  

* Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv (N07403) 1 013 1 147 999  

*) Nyckeltal kopplade till Agenda 2030 
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Inom Bo, bygga och miljö så har Västerås en placering bland den bästa 
fjärdedelen av landets kommuner avseende färdigställda bostäder i flerfamiljshus, 
tillgång till snabbt bredband och andel miljöbilar i organisationen. Andel av 
vägnätet med ny beläggning ökade mellan 2019 och 2020. Västerås har under 
perioden haft en oförändrad position inom den högsta fjärdedelen bland landets 
kommuner inom flera nyckeltal.  
 
Nyckeltal 2018 2019 2020 Mål 

2025 
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv 
(N07905) 

2,0 0,7 1,5 8 **) 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv (N07906) 

5,4 5,7 4,9 8 **) 

Andel av vägnätet med ny beläggning 4,6 3,2 3,4 Öka 

* Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 
(N07900) 

91,0 92,7 93,3  

* Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 
(U07514) 

49 44  Öka 

* Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 66,7 68,4 71,2 Öka 

* Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%) (U07414) 

38 38 -  

*) Nyckeltal kopplade till Agenda 2030 
   

**) Målet för färdigställda bostäder är sammantaget cirka 1 250 bostäder per år, vilket motsvarar cirka 8 per 
1000 invånare. Det omfattar småhus och flerfamiljshus tillsammans. 
 

Inom Näringsliv och arbete så har Västerås har en mellanposition. Detsamma 
gäller nedlagda nettokostnader för näringslivsfrämjande åtgärder. 

 
Nyckeltal 2018 2019 2020 Mål 

2025 
* Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) 75 75 75 Öka 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) (U40455) 

27 28 24 Öka 

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv 
(N40009) 

143 122 114  

 
*) Nyckeltal kopplade till Agenda 2030 
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Skola först 
Västerås stad som organisation, inklusive stadens bolag, kraftsamlar kring en rad 
utpekade fokusområden som bidrar till att barn och ungdomar i Västerås har 
markant förbättrade kunskapsresultat samt att de ser ljust på sin framtid och 
känner tillit till samhället och människor. 

• Ökade kunskapsresultat för barn och ungdomar i Västerås 
• Alla barn och ungdomar i Västerås ska se ljust på sin framtid 
• Alla barn och ungdomar i Västerås ska känna tillit till människor och 

samhälle 
Mätning och uppföljning är inriktade på kunskapsresultaten, genomströmning, 
stimulans till utveckling och lärande, framtidstro och tillit. 
 
En ekologisk, social och ekonomiskt hållbar stad med trygga och trivsamma 
stadsdelar/kommundelar 
Nyckeln ligger i att de viktigaste utvecklingsinsatser för den framtida staden som 
genomförs under innevarande mandatperiod avseende samhällsplanering, 
samhällsbyggande, och insatser för att stärka strukturerna kring social och 
ekologisk hållbarhet hålls samman och stärker varandra. Ett sammanhållet 
planlagt utvecklingsarbete för boende, trygghet och trivsel och tillgång till 
välfärden i stadens alla delar i utvecklad dialog med dem som berörs. 
Utvecklingsområdet berör också särskilda sociala insatser och ett utvecklat lokalt 
miljöarbete. 

• Västeråsaren har jämlika förutsättningar och Västerås stads kommundelar 
är trivsamma och trygga att bo, verka och leva i. 

• Västerås stad har utvecklat samverkan, inflytande och dialogen med 
västeråsaren, civilsamhället och andra samhällsaktörer för att öka tilliten 
och arbetet med hållbarhetsfrågorna. 

• Planeringen sker med utgångspunkt i att stärka de ekologiska och sociala 
perspektiven och det finns god tillgång till samhällsfastigheter, bostäder 
samt mark och lokaler för näringslivets utveckling. 

• Västerås klimatutsläpp minskar i en takt förenlig med målen i Parisavtalet.  
 
Mätning och uppföljning är inom områdena hälsa, tillit, trygghet, arbete, 
utbildning, plan och markberedskap, bostadsbyggande, ökad ekologisk och social 
hållbarhet inom byggnation, transport och infrastruktur (till exempel biogas, 
solenergi, stadsodling, trähus, spontanidrottsytor, laddinfrastruktur och 
konsumtionsutsläpp). Här följs också utvecklingen av Västerås som 
innovationsnod och kunskapsstad. 
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Sambandet mellan kvalitet och kostnad 
Kvaliteten i Västerås verksamheter och tillförda resurser kan som visats jämföras 
med landets kommuner i stort. För att ytterligare belysa hur sambandet mellan 
kvalitet och tillförda resurser ser ut kan Västerås även jämföras med kommuner 
inom jämförelsenätverket R9. Där ingår de nio större mellansvenska kommunerna 
Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Södertälje 
och Örebro. Innebär högre kostnader oftast bättre kvalitet? Om inte, finns det 
lösningar i andra kommuner att lära sig av?  
Några indikatorer har valts ut inom de olika verksamhetsområdena och ställts mot 
nettokostnadsavvikelsen. Detta visas i diagramform för samma urval av 
kommuner plus genomsnittet i form av Riket.  
Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad, 
alltså kostnad som tar hänsyn till skillnad i struktur mellan kommuner (bland 
annat åldersfördelning, befolkningsutveckling, bebyggelsestruktur, löner). 
Referenskostnaden beräknas i det kommunala utjämningssystemet och skall ses 
som den förväntade kostnaden. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat. En stor negativ nettokostnadsavvikelse innebär alltså en låg faktisk 
nettokostnad i förhållande till hur den ”borde” vara utifrån kommunens 
förutsättningar. 
 
Barn och utbildning 
 

 
 
En jämförelse med en grupp andra kommuner visar att Västerås ligger relativt lågt 
avseende andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
(lägeskommun). Västerås har samtidigt en hög negativ nettokostnadsavvikelse 
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inom gruppen. Uppsala har den största negativa nettokostnadsavvikelsen i 
gruppen och den näst högsta andelen elever som uppnått kunskapskraven. 
 
Omsorg och stöd 
 

 
 
Sett till brukarbedömning inom äldreomsorgen så ligger Västerås i nivå med riket 
och i den övre halvan av jämförelsegruppen. Inom gruppen finns ingen kommun 
med högre brukarbedömning och samtidigt mer negativ nettokostnadsavvikelse, 
även om Linköpings är påtagligt mer negativ tillsammans med en 
brukarbedömning som är relativt nära Västerås.  
 
Bo, bygga och miljö 
Västerås ligger bland de bättre kommunerna inom gruppen och högre än Riket 
vad gäller färdigställda bostäder i småhus samt flerfamiljshus. Det är enbart 
Uppsala som samtidigt har en större negativ nettokostnadsavvikelse än Västerås 
och det är för flerfamiljshus.  
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Näringsliv och arbete 
 

 
 
Västerås är inom den övre halvan i jämförelsegruppen vad gäller bedömt 
företagsklimat. Det finns ingen kommun i jämförelsegruppen som har både högre 
bedömt företagsklimat och större negativ nettokostnadsavvikelse.  
 
Övergripande  
Västerås ligger i den lägre halvan av jämförelsegruppen avseende skattesats och 
lägre än Riket. I relation till trendlinjen inom gruppen ser Västerås ut att behöva 
öka den negativa nettokostnadsavvikelsen för att varaktigt behålla nuvarande 
skattesats.  
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Vi har engagerade medarbetare med 
rätt kompetens

 
 
 

MEDARBETARE 

Att klara 
kompetensförsörjningen och 
att erbjuda Västerås stads 
verksamheter jämlika 
förutsättningar är stora utmaningar. En proaktiv kompetensförsörjningsprocess 
för hela Västerås stad, som skapar förutsättningar att arbeta med en hållbar och 
långsiktig kompetensförsörjning, är viktigt för att klara det övergripande målet för 
perspektivet. Att arbeta aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla 
medarbetare i Västerås stad är en förutsättning för att kunna klara 
kompetensförsörjningen.  
Västerås stad har en sjukfrånvaro som även om den steg 2020 ligger inom den 
lägsta fjärdedelen av landets kommuner. Det skulle kunna tolkas som en relativt 
gynnsam utveckling under Coronapandemin. Vad gäller hållbart 
medarbetarengagemang (HME) är placeringen inom fjärdedelen med lägst 
resultat. Ambassadörskap finns inte jämfört med övriga kommuner men nivån kan 
påverka möjligheterna att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens.  
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Nyckeltal 2018 2019 2020 Mål 
2025 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -
Totalindex (U00200) 

80 77 78 85 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -
Motivationsindex (U00201) 

81 77 77 85 
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En modern, attraktiv och hållbar kommunal verksamhet/organisation - med 
fokus på Västeråsarnas behov 
Organisationen ska öka tempot och genomslaget i digitaliseringen inom ramen för 
all verksamhet, för att höja såväl kvaliteten i genomförandet som effektiviteten i 
leveransen. Västerås stad ska attrahera och behålla engagerade och kunniga 
medarbetare på alla funktioner. Det kräver bra och rättvisa arbetsvillkor, att de får 
arbeta med rätt och meningsfulla uppgifter. Det kräver samtidigt att vi skapar 
förutsättningar för att ta tillvara på de olika erfarenheter och kunskaper som våra 
medarbetare för med sig. 

• Västerås stad kan genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet 
• Västerås stad uppfattas som en jämställd, jämlik och attraktiv 

arbetsgivare 
• Västerås stad har en god arbetsmiljö och låga sjuktal 
• Västerås stad har nya arbetssätt för snabbare utveckling av digitala 

tjänster och funktioner som motsvarar västeråsarnas behov 
• Västerås stads digitala utvecklingskraft har förstärkts i samverkan med 

andra aktörer 
• Västerås stads verksamheter har låg miljöpåverkan 
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Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -
Ledarskapsindex (U00202 

78 76 77 80 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen -
Styrningsindex (U00203) 

81 79 79 85 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) (N00090) 6,5 6,2 7,3 max 5,0 

Ambassadörskap/intern stolthet (%) 12 2 7 Öka 
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Vi har en effektiv verksamhet med 
ekonomi i balans

Mätning och uppföljning bygger på SKR:s modell för att kontinuerligt utvärdera 
och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och på hur kunskap och 
utnyttjande av innovationsmetoder och digitalisering utvecklas och på hur de 
nationella bredbands- och miljömålen nås. 
 

EKONOMI  

Ekonomi i balans är en 
grundläggande förutsättning 
för att kunna leverera 
verksamheter med god 
kvalitet. Västerås stad har en 
stabil ekonomi men vissa nämnder har verksamheter med för höga kostnader i 
förhållande till budget. Demografiutveckling, lågkonjunktur och pandemi påverkar 
de ekonomiska förutsättningarna negativt. Genom en effektiv resursfördelning, 
god kostnadskontroll och verksamhetsutveckling finns förutsättning för en 
balanserad ekonomi. Våra finansiella mål mäter att vi klarar våra långsiktiga 
åtaganden. 

De kommande åren har Västerås stad och dess koncern ett stort 
investeringsbehov. Västerås stad hade vid utgången av 2020 inga egna lån utan all 
upplåning hänförde sig till bolag och kommunalförbund. Investeringsvolymen 
påverkar kommunkoncernens låneskuld och kreditvärdighet och det är därför 
viktigt att följa hela koncernen.  
 
Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. (Alla verksamheter i ”kommun”, bolag och 
kommunalförbund). En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och 
utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att 
kommuner och landsting ska kunna leva upp till kravet på en god ekonomisk 
hushållning. Kommunallagen är tydlig med att kommunen ska utvärdera god 
ekonomisk hushållning för den kommunala koncernen. Det innebär bland annat 
att ekonomin ska utvärderas i sin helhet och där investeringar utgör en del och 
påverkar målen. Från 2021 har Västerås stad därför beslutat om finansiella mål 
även för koncernen. 

Västerås stad och koncern uppfyller målen om soliditet, resultat och upplåning. 
Utmaningen framåt är att möta ökade behov inom verksamheterna utifrån bland 
annat demografi och investeringsbehov. Ökade lokalkostnader är en central faktor 
i den framtida kostnadsutvecklingen. 
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Nyckeltal 2018 2019 2020 Prog

2021 
Bud 

2022 
Mål 

2025
Västerås stad     

Västerås stads soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser och exklusive internbanken ska 
vara minst 40 procent (%) 
 

49,2 52,4 53,5 47,9 52,7     40,0

Västerås stads resultat exklusive realisationsvinster och 
exploatering ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter 
(%) 
 

1,1 1,7 4,7 2,9 1,6 2,5

Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte 
överstiga 3 miljarder kronor 
 

0 0 0 0,3 1,1      3 

Finansiella mål Västerås stad 

De finansiella målen ska säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för staden och 
därigenom klara generationsprincipen, undvika en stor skuldsättning och 
försämrad soliditet. Ett starkt resultat behövs för att kunna finansiera de 
investeringar som överstiger årets avskrivningar. Om kommunen börjar låna 
större belopp till investeringar, finns risk att räntekostnad, amorteringar och 
driftskostnader kommer att ta för stor del av kommunens ekonomiska utrymme 
och tillgängligt utrymme för välfärdstjänster kommer att minska. 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett resultatmål på 2,5 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag, vilket 2022 motsvarar 239,4 mnkr inklusive finansnetto. 
Resultatet tillsammans med reavinster och exploateringsvinster ska bidra till att 
finansiera investeringar och utgöra en buffert för större förändringar vid 
exempelvis lågkonjunktur eller oförutsedda händelser. 

Budgeterat resultat inklusive finansiella poster motsvarar 149,4 mnkr eller 1,6% 
av skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning.  
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För att nå ett bra resultat i Västerås stad är det av yttersta vikt att alla nämnder 
har ekonomi i balans.  

Västerås stad har i grunden en god soliditet och har historiskt finansierat sin 
verksamhet och sina investeringar med egna medel. Ett av de finansiella målen är 
att lånen inte ska överstiga 3 mdkr, vilket inte bedöms klaras under perioden.  

I enlighet med årsplan 2021 så beräknas likviditeten ligga på ca 1,2 mdkr under 
året.  Västerås stad kommer därmed börja låna för att finansiera investeringarna 
och prognosen är att låneskulden kommer uppgå till ca 0,3 mdkr vid årets slut, 
vilket motsvarar 1,9 tkr per invånare. Om 70 % av investeringsplanen genomförs 
under planeringsperioden, bedöms lånebehovet vara 3,2 mdkr vid slutet av 2026 
om Västerås stad ska behålla en likviditet som är 1,2 mdkr. Lånebehovet 
motsvarar 18,6 tkr per invånare. 
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Kommunens soliditet riskerar att försämras. I nuläget och de närmaste åren 
bedöms ränteläget vara fortsatt på en mycket låg nivå. Om skulden blir betydande 
riskerar resultatet att bli sämre på grund av högre räntekostnader. 

 

Kostnaden för producerad verksamhet är i Västerås generellt lägre än 
standardkostnaden, alltså den kostnad som kommunen förväntas ha utifrån sina 
förutsättningar (”nettokostnadsavvikelse”). Undantaget är individ och 
familjeomsorgen med högre nettokostnad än standardkostnad och även 
gymnasieskolan ligger något högre. I diagrammet ”Nettokostnadsavvikelse 2020 i 
procent” jämförs Västerås med övriga kommuner inom nätverket R9. Detta består 
av de nio större mellansvenska kommunerna Eskilstuna, Gävle, Jönköping, 
Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås, Södertälje och Örebro. Jämförelsen 
visar att Västerås till stor del ligger bättre än genomsnittet inom gruppen men att 
vissa områden har möjligheter till effektiviseringar. Samtidigt visar diagrammet 
”Västerås nettokostnadsavvikelser 2017–2020” att utvecklingen i Västerås under 
senare år istället inneburit att nettokostnaden stigit relativt referenskostnaden 
inom flera verksamhetsområden. 
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Finansiella mål och ägardirektiv koncernen 

 
Nyckeltal 2018 2019 2020 Bud 

2022 
Mål 

2025 
Västerås stads koncern     

Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser ska vara minst 30 procent (%) 
 

33,6 36,3 36,6  ≥ 30,0 

 

Mål enligt ägardirektiv Utfall 
2020 

Prognos delår 
2 - 2021 

Mål-
uppfyllelse 

2021 
Mål 2022 

Mälarenergikoncernens avkastning på 
totalt kapital exklusive VA ska i genomsnitt 
över fyra år vara 5,0 procent. 

3,6 5,7   Minst 5,0 

 Mälarenergikoncernens soldiitet exklusive 
minoritetens andel ska vara minst 30 
procent. 

38,7 41,2   Minst 30,0 

Bostads AB Mimers koncern ska långsiktigt 
ha en soliditet på lägst 30 procent och den 
får inte understiga 20 procent. 

27,5 27,6 
 

  Minst 20,0 

Bostads AB Mimers koncern ska långsiktigt 
ha en avkastning på totalt kapital på minst 
4 procent. Affärsplanen (tioårsplanen) ska 
senast 2020 påvisa en avkastning på totalt 
kapital på minst 3 procent 

3,1 2,9 
 

  Minst 3,0 
 

Bolaget ska ge ägaren årlig utdelning i 
enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag.  

0,8 Statslåneränta 
+ 1% 

  Statslåneränta 
+ 1%  

Västerås Stads Strategiska fastigheter AB 
ska långsiktigt ha en soliditet på lägst 30 
procent. 

56,6 63,5   Minst 30,0  

Västerås Stads Strategiska fastigheter AB 
ska minst ha ett positivt resultat efter skatt. 41,9 38,9   Positivt 

resultat  
Västerås Parkerings ABs soliditet ska uppgå 
till minst 15 procent under 
uppbyggnadsfasen och därefter minst 30 
procent 

18 14,5   Minst 15,0  

Västerås Parkerings ABs avkastning på 
totalt kapital ska vara minst 5 procent. 
Under uppbyggnadstiden kan avvikelse 
förekomma enskilda år. Affärsplanens 
tioårsplan ska över tiden visa en avkastning 
på minst 5 procent. 

2,4 0,8   Minst 5,0  

Västerås Marknads- och 
Näringslivsaktiebolags resultat efter 
finansnetto ska vara bättre än – 17 mnkr 
per år. 

-15,5 -15,8   Bättre än -
17,0  
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Nya Västerås Flygplats ABs resultat efter 
finansnetto ska vara bättre än – 20 mnkr 
per år. 

-26 -27,8   Bättre än -
20,0  

Mälarhamnar AB ska ge en avkastning på 
lägst 5 procent på totalt kapital. 5,2 3,1   Minst 5,0  
Mälarhamnar ABs soliditet ska vara lägst 30 
procent. 58 57%   Minst 30,0  
Mälarhamnar AB ska erlägga en årlig 
utdelning till ägarna om 0,7 mnkr. 1 0,7   0,7  
Vafab Soliditeten ska öka, målvärde år 2030 
>15 %. 5,2 5,9 

 

Minst 15,0  
Vafab Skuldsättningsgraden ska minska, 
målvärde år 2030 <10 19 15,8 Högst 10,0  
Ekonomiskt resultat i kommunal 
avfallsverksamhet ska vara i balans -4,2 -1,4 0  
Ekonomiskt resultat i övrig 
avfallsverksamhet ska vara minst 5 %. 1,2 3,1 Minst 5,0  
Det egna kapitalet (mnkr) i Mälardalens 
brand och räddningsförbund ska inte 
understiga skillnaden mellan totala 
pensionsförpliktelser och förvaltade 
pensionsmedel för att garantera förbundets 
pensionsförpliktelser.  

10,7 >0   Minst 0,0  

Upplåningen för Västerås stads koncern visar på en utveckling från en nivå under 
medelvärdet för riket till över denna nivå. 
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Västerås växer under planperioden 
Intresset för att bo och verka i Västerås bedöms vara fortsatt stort de kommande 
åren. Det medför att Västerås bedöms växa och utvecklas i snabb takt under 
planeringsperioden. 
 
Efter den snabba befolkningsutveckling för riket sedan 2005, med en topp 2016 
har utvecklingen de senaste åren bromsats främst beroende på minskad 
invandring men också på pandemin. Ökningstakten per år är nu nere kring en halv 
procent.  
 
Västerås följer den nedåtgående trenden men växer snabbare än riket och i linje 
med länet. Under 2020 ökade folkmängden i Västerås stad med 1 502 personer, 
från 154 049 till 155 551 invånare eller 1 procent. Under året föddes 1 759 barn, 
22 barn färre än 2019. Antalet personer som avled var 1 459 vilket var 155 fler än 
året innan. För 2021 visar den senaste framskrivningen på en ökning något under 
1 procent. 
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Jämfört med R9-kommunerna växer Västerås snabbare än de flesta. Bara 
Södertälje har en snabbare befolkningsutveckling. Halvårsutfallet för 2021 pekar 
på en befolkningsminskning i Linköping och Örebro. Alla kommuner har växt 
långsammare 2020 och 2021 än från 2016 till 2019.  
 
Födelsenettot-födda minus döda- för Västerås är relativt stabilt, även om det 
skedde en nedgång under pandemiåret 2020, men det har skett store 
förändringar inom flyttnettot- inflyttade minus utflyttade. 
 

 
 
Det totala flyttnettot har sedan toppen 2017 med drygt 2 200 personer minskat 
och det beror framförallt på att invandringsöverskottet minskat de senaste åren. 
År 2020 uppgick flyttnettot till drygt 1200 och för 2021 förväntas det minska 
ytterligare. De senaste åren ser vi en ökning i flyttningsöverskottet från övriga län 
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som sannolikt beror ökad inflyttning från Stockholms län och för 2021 ser vi att 
flyttströmmarna vänt inom länet. 
 
Befolkningsutveckling i Västerås fram till 2035 
 

 
 
Enligt befolkningsprognosen för Västerås Stad från mars 2021 är bedömningen att 
befolkningen kommer öka något över 1 procent 2021. Denna prognos har 
nedreviderats i september baserat på det låga utfallet tom juli 2021. 
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Nedrevideringen av befolkningen påverkar skatteintäkterna med ca 15 mnkr inför 
2022. Under resterande del av planeringsperioden fram till 2025 förväntas 
befolkningen öka med ca 1,5 procent per år vilket motsvarar en ökning med ca 2 
450 personer per år likt prognosen som tagits fram i Mars månad. De senaste åren 
har dock flyttningsöverskottet minskat och många kommuner har de senaste åren 
haft en betydligt lägre befolkningsökning än tidigare varför det kan finnas 
anledning att revidera befolkningsprognosen framöver också. 
 

 
 

BARN OCH UTBILDNING 
Västerås växer under planeringsperioden och i takt med att staden växer och nya 
bostadsområden planeras så ökar också behovet av tillgängligheten till våra 
pedagogiska verksamheter. Under planeringsperioden planeras 
byggnation/upprustning av förskolor, gymnasieskolor för att möta stadens behov 
framåt. 
 
Förskola 
Antalet barn i åldrarna 1–5 år bedöms öka med ca 500 barn under 
planeringsperioden, detta motsvarar en ökning med ca 5 procent fram till år 2025. 
 
Grundskola 
Antalet barn i åldrarna 6–15 år bedöms öka i hög takt under planeringsperioden. 
Fram till och med 2025 förväntas barn i grundskoleåldern öka med ca 1 500 barn 
vilket motsvarar ca 8 procent. 
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Gymnasieskola 
Antalet barn och unga i åldrarna 16–18 år ökar under planeringsperioden. Fram 
till och med år 2025 förväntas denna åldersgrupp öka med ca 11 procent, vilket 
motsvarar ca 600 personer. 

OMSORG OCH STÖD 
Allt fler äldre och ökande behov utifrån demografin, tillsammans med en blygsam 
ökning av personer i arbetsför ålder ställer krav på hushållning av befintliga 
resurser.  

 
De yngre pensionärerna (65–79 år) bedöms minska i antal under 
planeringsperioden. Fram till år 2025 bedöms denna åldersgrupp minska med 124 
personer (-1 procent). Först år 2028 bedöms våra yngre pensionärer öka igen.   

De äldre invånarna 80 år och äldre ökar betydligt snabbare. Fram till 2025 bedöms 
pensionärer i åldern 80 år och äldre öka med ca 1 800 personer eller 22 % och 
fram till 2030 med 3 500 personer eller 43 %.  

Medelåldern för personer i särskilt boende inom äldreomsorgen är 85 år och 
medelåldern för personer med hemtjänst är 83 år. I åldersgruppen 90 år och äldre 
har 80 procent någon typ av insats och närmare 40 procent bor i särskilt boende. 

UPPLEVA OCH GÖRA 
 Framväxten av nya stadsdelar och förändringar i den offentliga miljön ställer krav 
på olika kulturella mötesplatser. Tillgången till kultur och fritid är en viktig aspekt 
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när Västerås växer, inte minst för våra invånares välbefinnande men även för att 
vara en attraktiv plats för företagsetableringar.  

BO, BYGGA, MILJÖ OCH TRAFIK 
Västerås översiktsplan 2026 är ett styrdokument som är vägledande för fysiskt 
samhällsbyggande och planering. Översiktsplanen visar hur kommunen ska 
utvecklas på ett hållbart sätt. Utmaningarna är många – bostäder i livets olika 
skeden, tillgång till skola, omsorg och rekreation, klimatsmarta kommunikationer 
och bra förutsättningar för näringslivsetableringar. Allt detta behöver utvecklas på 
ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. En ny översiktsplan för 
Västerås håller nu på att tas fram, vilken kommer att bli viktig för planeringen av 
Västerås framtida utveckling. 

För att utveckla Västerås hållbart och klara de ökande reseströmmarna finns 
beslut att prioritera utveckling i tre city- och stationsnära stadsdelar; Kungsängen, 
Ängsgärdet och Kopparlunden. Utvecklingen av stadsdelarna Kungsängen och 
Ängsgärdet bedrivs i projektet Mälarporten som även omfattar det nya 
resecentrumet. Mälarporten och Kopparlunden kommer tillsammans kunna 
omfatta uppemot 10 000 bostäder. Med Västerås nya resecentrum kommer 
tillgängligheten öka både i ett regionalt perspektiv genom bättre kapacitet inom 
stationen, men också i ett lokalt perspektiv genom möjlighet till ökade flöden 
mellan city och Mälaren. I projektet slutförs de sista utredningarna kopplade till 
resecentrums detaljplan. Utredningar om avloppsreningsverkets framtid och 
bussdepåns lokalisering pågår. 
 
Bostadsbyggande 
I Västerås finns det totalt ca 75 000 bostäder. Västerås stad arbetar aktivt för att 
ge förutsättningar för ett fortsatt högt bostadsbyggande på flera platser. De 
största volymerna av bostadsbyggande planeras i Gäddeholm, Sätra, Öster 
Mälarstrand, Mälarporten (Kungsängen, Ängsgärdet) och Kopparlunden. 
Kompletterande bebyggelse planeras i de flesta stadsdelar och serviceorter, så 
som Bäckby, Södra Källtorp, Vallby, Önsta, Gideonsberg, Bjurhovda, Skiljebo samt i 
serviceorterna Barkarö och Dingtuna. 

 

Indikator Utfall 2018-2021 Mål 2018-2021 

Antal färdigställda 
bostäder 2018-2021 

4 000 (prognos) 5 000 

Antal lägenheter i 
beslutade startbesked 
2018-2021 

5 000 (prognos) 5 000 

Planreserv 5 000 (utfall 30 juni 2021) 2 500 
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Övrig stadsutveckling och exploatering 
En ny översiktsplan för Västerås tas fram, vilken kommer att bli viktig för 
planeringen av Västerås framtida utveckling. I exploateringsprojekt säkerställs 
mark för planerade förskolor och skolor. 

Efterfrågan på tillgänglig näringslivsmark för både större och mindre etableringar 
är stor. För att tillgodose efterfrågan på näringslivsmark pågår arbete med att ta 
fram ett tillägg till ÖP 2026 för nya verksamhetsområden. Syftet med tillägget är 
också att ge ett juridiskt stöd för att kommunen ska kunna köpa mark som kan 
planläggas som mark för nya verksamheter. Flera detaljplaner pågår redan nu som 
kommer ge ny näringslivsmark till försäljning. Vision Finnslätten ligger till grund 
för utvecklingen av Finnslätten där staden är engagerade tillsammans med 
näringslivet och Mälardalens högskola. En åtgärdsvalsstudie är påbörjad för den 
framtida tillgängligheten till Finnslätten. 

Infrastruktur 
Västerås infrastruktur är utvecklad för samtliga fyra trafikslag (väg, järnväg, flyg 
och båt).  

Västerås hamn moderniseras löpande. Muddring av farleden i Mälaren startade 
sommaren 2020 och kommer att bli klar i början av 2022.  

Inför en ny planperiod för nationell transportplan har staden medverkat både i 
storregionala arbeten som En Bättre Sits – Systemanalys 2020 och Östra 
Mellansverige – Nodstadsrapporten. Lokalt arbetar staden med att belysa viktiga 
objekt med nationell betydelse som ombyggnad av bangård vid Västerås Central, 
Västerås Västra och Hjulstabron. 
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Kollektivtrafik 
Under 2019 ökade resandet med kollektivtrafiken i Västerås kommun med 1,1 % 
till 12,4 miljoner resor. Kollektivtrafiken har drabbats hårt av Coronapandemin 
och det totala resandet minskade med 35 % 2020 jämfört med 2019. 2020 års 
nivå har legat kvar under 2021 om än med en liten återhämtning april till och med 
juni. Bedömningen är att corona kommer påverka resandet även 2022. 

För att utveckla kollektivtrafiken i Västerås är fokus att arbeta vidare med 
projektet Framtidens kollektivtrafik. Region Västmanland utreder placeringen av 
en ny bussdepå för stadsbusstrafiken. Det pågår även ett arbete för att utveckla 
tågsträckan Oslo- Stockholm. 

NÄRINGSLIV OCH ARBETE 
Under förra året (2020) kom beskedet att Bombardier Transportation etablerar 
ett nytt globalt test- och teknologicenter på Finnslätten i Västerås. Det blir ett 
unikt state-of-the-art centrum där produktion och ingenjörsfunktioner flyttar 
samman i en stor gemensam anläggning och dessutom bygger man ut och öppnar 
upp befintliga labb för externa användare och samarbeten. Även Northvolt har 
aviserat att FoU-verksamheten ska utvecklas vidare samt att kapaciteten för 
produktion och återvinning ska öka.  

Att företag väljer att satsa på Västerås är viktigt av flera skäl. Det förutsätter dock 
tillgång till kompetens.  

Regeringen kom därför med ett glädjande besked i början av 2021 när man 
tilldelade Mälardalens Högskola universitetsstatus. Högre utbildning samt 
forskning och utveckling är nödvändigt för att attrahera, behålla och utveckla ett 
kunskapsintensivt och innovativt näringsliv.  

Arbetsmarknad  
Arbetslösheten i landet är nedåtgående sedan Coronapandemins utbrott, så även 
i Västerås. Enligt senaste mätningarna (augusti 2021) så är den totala 
arbetslösheten nu 10,0 procent, det är nästan 1 procent mindre än vid samma 
tidpunkt föregående år. Motsvarande siffra för riket är 7,7 procent. Varsel och 
nyinskrivna arbetslösa är viktiga indikatorer för arbetsmarknaden. Det mesta talar 
för att arbetslösheten har nått sin topp. Färre varslas, färre blir arbetslösa och fler 
får jobb. 
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Tillverkningsindustrin var tidigare den bransch i länet där flest personer 
omfattades av varsel, men sedan pandemin började sker flest varsel inom 
transport och magasinering. Antalet varsel har varit på en hög nivå även under 
2021. Totalt har 796 personer till och med slutet av juni varslats om uppsägning i 
länet. 

Nästan 13 500 personer i länet har någon gång omfattats av korttidsarbete. Av 
dessa arbetar knappt hälften inom tillverkning. Hittills under 2021 har över 1 100 
personer beviljats korttidsarbete i länet. Under 2021 finns flest inom hotell och 
restaurang. 

Totalt under 2020 har det registrerats 166 konkurser i Västmanlands län. Det är 
ungefär lika många som under 2019. Konkurserna påverkade 362 anställda vilket 
var färre än 2019 då 524 anställda drabbades av konkurser. Konkurserna 2020 
drabbade främst anställda inom handel samt hotell och restaurang. Totalt under 
året har 81 konkurser registrerats, det är 33 färre än motsvarande period 2020. 
Nio av tio av konkurserna i länet är företag med inga eller upp till fyra anställda. 

Under juni startade 74 nya företag, vilket totalt sett innebär 806 nya företag i 
länet under året. Det är det lägsta antalet nystartade företag under en och samma 
månad när vi blickar tillbaka tre år. Nystartade företag fluktuerar normalt mellan 
månader och år, men nedgången kan också bero på pandemins utdragna förlopp. 
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Västerås stad som arbetsgivare 
Västerås stad är Västmanlands största arbetsgivare med omkring 11 000 
medarbetare som varje dag möjliggör att välfärdsuppdraget till västeråsarna 
fullgörs. Uppdraget är omfattande, komplext och inom vissa verksamheter 
utmanande. Det utförs av engagerade och kompetenta medarbetare. 

FRAMTIDENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING, LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP 
Att systematiskt och proaktivt arbeta med strategisk kompetensförsörjning är 
nödvändigt för att klara rekryteringsutmaningen. Strategisk kompetensförsörjning 
handlar om att förstå innebörden av att utveckla och behålla befintlig kompetens, 
attrahera och rekrytera ny kompetens samt att på bästa sätt utveckla och 
använda nya arbetssätt och roller. 
 
Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas. Heltid som norm är därför en 
prioriterad fråga för Västerås stad. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom 
minska behovet av visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet, då det 
framförallt är kvinnor som innehar deltidsanställningar. 
Ledarskap och ledarutveckling är ett viktigt och prioriterat område.  
 
Chefsförsörjning är ett annat prioriterat område för staden. Det är viktigt att 
koppla ledarutvecklingen till chefsförsörjningen då staden har stora utmaningar 
framåt eftersom ett stort antal chefer går i pension de kommande åren. Fler 
interna chefsförmågor behöver identifieras, via till exempel aspirantprogrammet, 
för att delvis trygga den framtida chefsförsörjningen. Hösten 2021 kommer ett 
stadsgemensamt ledarskapsutvecklingsprogram att implementeras. 
 
Medarbetarskap och medarbetarens uppdrag att leverera en väl utförd 
välfärdstjänst är av största vikt. Att ha en pågående och aktiv diskussion om 
medarbetarskap och ta stöd i stadens bemötandekod bedöms vara 
framgångsfaktorer. 

ATTRAKTIV ARBETSPLATS MED LIKVÄRDIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Chefer och medarbetare i olika kommunala förvaltningar kan ha mycket olika 
arbetsvillkor. Generellt kan man säga att chefer och medarbetare i Västerås stads 
tekniska förvaltningar har bättre förutsättningar än förvaltningar inom vård, skola 
och omsorg. Resurserna och förutsättningarna är genomgående ojämnt fördelade 
mellan de kvinnodominerade och de mansdominerade förvaltningarna. Med 
början 2018 och åren framöver bedrivs ett intensivt arbete i syfte att skapa mer 
jämställda förutsättningar inom Västerås stads alla förvaltningar. 
 
Västerås stad har under flera år arbetat aktivt för att sänka sjuktalen och ligger 
bra till i jämförelse med andra. Målet är att sjukfrånvaron inte bör överstiga 5 %. 
Under 2020 uppgick sjuktalen till omkring 7,4 % framförallt beroende på 
regelverket avseende sjukskrivning med anledning av Covid-19. Senaste utfallet 
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visar på att sjukfrånvaron sjunkit till 6,1% (Augusti 2021). Ett strategiskt och aktivt 
arbetsmiljöarbete bedrivs för att på sikt kunna nå målet avseende sjukfrånvaron. 

COVID-19 
Efter mer än ett år med en pandemi, behöver vi ta ställning till det nya normala 
arbetlivet och nya arbetssätt. Tiden med pandemin har bland annat krävt av oss 
och har lärt oss att arbeta mer digitalt och mer på distans. I takt med att flera blir 
vaccinerade mot Covid-19 behöver vi dra lärdom av åren 2020 - 2021 och ha ett 
gemensamt förhållningssätt i stadens förvaltningar framåt för att tillsammans 
skapa ett modernt, flexibelt och hållbart arbetsliv. 
Västerås stad är en stor och komplex organisation med flera olika förvaltningar, 
med olika uppdrag och verksamheter samt med olika förutsättningar och krav. För 
flertalet medarbetare kommer fortsättningsvis arbetet att utföras på 
arbetsplatsen. Precis som innan och under pandemin. För en del medarbetare 
kommer det dock att fortsatt vara möjligt med distansarbete och ett mer flexibelt 
arbetssätt. 
 
Något som vi behöver bära med oss och vara ödmjuka inför är att vi idag inte har 
kunskap om alla frågor och heller inte alla svar som det mer flexibla arbetssättet 
innebär. Det kräver att vi fortsätter att samarbeta och samproducera för att hitta 
nya smarta lösningar. Viktigt är att utvärdera våra arbetssätt efter hand och ha en 
beredskap att förändra och anpassa efter de erfarenheter vi gör. Vi har idag inte 
all kunskap om de långsiktiga konsekvenserna av distansarbete. Därför följer vi 
aktivt forskningen om detta. 
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Ekonomiska förutsättningar 2022–2025 

DET SVENSKA KONJUNKTURLÄGET 
Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig 
ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 2021 beräknas 
konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 
3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen.  
Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – skulle normalt sett 
beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin 
försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när 
man betänker de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.  
 
Redan i år, det andra pandemiåret, kommer alla vuxna i Sverige som så önskar 
kunna ges skyddande vaccin. I takt med sjunkande smitta och minskad 
vårdbelastning har restriktionerna mildrats, vilket framförallt under hösten antas 
ge extra skjuts till konjunkturen.  
 
Mycket talar för att Sverige, samt en rad utvecklade länder, når en bra bit på 
vägen under 2021. Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I Sverige och 
andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens konsumtion, som 
alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner. 
Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i 
Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i antalet sysselsatta kommer 
dock att begränsas av en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt fler 
anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden kommer i år att drivas upp av dels 
ett lägre nyttjande av systemet för korttidspermitteringar, dels genom sjunkande 
sjukfrånvaro. Det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är 
återhämtad efter pandemin. Förutom mer arbete per sysselsatt i år och nästa år, 
antas krisen driva på en strukturomvandling. Det kommer att vara en stor 
utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning och 
omskolning, för att bryta trenden för framförallt utsatta gruppers arbetslöshet. En 
del av de jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en 
tämligen snabb svensk konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen 
arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före pandemin. I den senaste 
prognosen ebbar lågkonjunkturen ut först 2024.  
 
Trots den skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande finanspolitiska 
satsningar står de svenska offentliga finanserna starka. De stora underskotten i 
den offentliga sektorns finansiella sparande 2020 och 2021 ändrar inte detta.  
 
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet 
på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 2018–2024 beräknas dock 
bli i paritet med den historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter 
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konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna på sektorns 
kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024. 
 

 
 

KOMMUNERNAS EKONOMISKA LÄGE FRAM TILL 2025 
I skatteunderlagsprognosen som kom under september månad räknar SKR med 
att skatteunderlagstillväxten 2021 blir 4,3 % och efter det sjunker 
skatteunderlagstillväxten marginellt mellan åren för att år 2024 ligga på 3,3 %. Det 
är en högre tillväxt än vad som presenterades i augusti prognosen. Den ändrade 
bedömningen beror på en mer positiv samhällsekonomisk utveckling samt förslag 
kring finansiering enligt budgetpropositionen 2022. 
 
Skatteunderlagsprognosen vilar på en konjunkturprognos 2021–2022 samt ett 
medelfristigt scenario fram till 2024 där svensk ekonomi når normalkonjunktur 
mot slutet av 2023.  
 
Jämfört med föregående prognoser antas BNP och arbetade timmar stiga 
snabbare under 2021. En större del av den förutspådda konjunkturuppgången är 
därmed avklarad vid 2021 års utgång, vilket innebär en snabbare återhämtning än 
tidigare förutspått. Detta leder då till en lägre återhämtning kommande år, vilket 
inte minst slår på kalkylåren 2023–2024 i senaste skatteunderlagsprognosen. År 
2022 är också ett år då stora delar av coronastöden förväntas att avvecklas. 
 
Uppgången för sysselsättningen, efter den djupa konjunktursvackan 2020, antas 
ske med fördröjning i förhållande till återhämtningen för BNP. Antalet sysselsatta 
bedöms öka relativt sett långsamt, bland annat som följd av en stigande 
medelarbetstid. Löneökningstakten förväntas också framöver att bli lägre än 
historiskt vilket påverkar skatteunderlagstillväxten.  
 

 
 

Nyckeltal för den svenska ekonomin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
BNP * -2,9 4,3 3,6 1,6 1,4 1,4
Sysselsättning timmar -3,8 2,2 2,8 1,2 0,7 0,8
Relativ arbetslöshet, procent 8,8 9,0 8,5 8,1 7,8 7,5
Timlön, nationalräkenskaperna 4,9 2,5 1,6 2,5 2,6 3,0
Timlön, Konjunkturlönestatistiken 2,1 2,9 2,5 2,5 2,6 3,0
Inflation KPIF 0,5 2,2 2,1 1,8 2,0 2,0
Inflation KPI 0,5 1,9 2,1 1,9 2,3 2,4

Skatteunderlagprognoser, procentuell 
förändring

2020 2021 2022 2023 2024 2020-
2024

SKR aug  2021(föregående) 2,1 3,7 3,6 3,4 3,1 15,9
Regeringen sept 2021 2,0 4,3 3,8 2,8 2,8 15,7
ESV sept 2021 2,2 3,9 3,0 3,3 3,5 15,9
SKR sept 2021(aktuell) 2,1 4,3 4,2 3,7 3,3 17,6
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STATENS BUDGET FÖR 2022 
Regeringens budgetproposition bygger på ett scenario där vi kommer se en 
fortsatt snabb återhämtning av BNP och arbetade timmar under 2021 och 2022. 
Detta är den största väsentliga skillnaden mellan budgetpropositionen 2022 och 
tidigare aviserad vårproposition. Arbetsmarknaden återhämtar sig långsamt vilket 
innebär att regeringen räknar med ett sysselsättningsgap även under 2022. 
Arbetslösheten bedöms fortsätta stiga under 2021 för att sedan minska 
kommande år för att beräknas uppgå till ca 7% av den totala arbetskraften till 
2023 då landet bedöms nå ”normalkonjunktur” igen efter pandemin. 

Generella statsbidrag  
I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att de generella bidragen till 
kommunerna kommer att förstärkas med ytterligare 2,1 mdr per år. Under 2024 
tillkommer ytterligare generella bidrag med 2,7 mdr, dessa medel har tidigare 
varit riktade satsningar mot äldreomsorgen för att bland annat minska antalet 
timanställda, öka antalet sjuksköterskor samt investera i äldreboenden. Enligt 
propositionen lyfts dessa satsningar in i den kommunalekonomiska utjämningen 
och blir generella bidrag from 2024 vilket är välkommet.  

Övriga regleringar som påverkar de generella bidragen enligt 
finansieringsprincipen motsvarar en ökning med 361 mnkr för 2022 jämfört med 
budgetpropositionen för 2021. 

Nedan beskrivs de största ingående delarna i budgetpropositionens förslag om 
övriga regleringar under planperioden: 

Gemensam verksamhet  
Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor för 2023 och 219 miljoner för  
2024 för ersättning till kommunerna för det föreslagna nya lagstadgade ansvaret 
att arbete med brottsförebyggande arbete som presenteras i utredningen SOU 
2021:49 Kommuner mot brott. 

Barn och omsorg 
För att stärka skolbiblioteken och främst tillgången till dessa föreslås 25 mnkr per 
år tom 2023. 

I syfte att höja kunskapsresultaten föreslås en utvidgning av den obligatoriska 
lovskolan samt en möjlighet till 2 timmars extra studietid per vecka för elever 
som behöver detta. För detta föreslår regeringen 121 mnkr 2022, 246 mnkr 2023 
samt 242 mnkr 2024. Dessa belopp tillförs kommunerna genom de generella 
bidragen. Medlen är en omfördelning från befintliga statsbidragen för lovskola 
och läxhjälp. Tidigare satsning lovskola minskar de generella bidragen med -350 
mnkr per år och kvar av denna tidigare satsning blir 27 mnkr 2022, 52 mnkr 2023 
samt 67 mnkr 2024. Det hela sammantaget blir en nettominskning av de generella 
bidragen under planperioden. 
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Utvecklingsarbete med att digitalisera de nationella proven har försenats vilket 
medför att försöksverksamheten behöver förlängas. Därför föreslår Regeringen 
att tillföra 48 mnkr mellan åren 2022 – 2024 samt att statsbidrag kopplat till 
försöksverksamheten utökas med 14 mnkr under 2022. Utöver dessa riktade 
statsbidrag utökas det generella anslaget med 61 mnkr 2022 samt 2023. 

Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor avsätts för skyldigheten att erbjuda 
inledande kartläggning och validering inom Komvux för 2022. Beloppet utökas 
2023–2024 till 60 mnkr. 

För implementering av en reform för utökat antal gymnasiala 
yrkesutbildningsplatser föreslår regeringen en förstärkning till kommunerna med 
170 miljoner kronor årligen under perioden 2023–2026 

Regeringen vill stärka det aktiva skolvalet och anser att utveckling på området 
behövs därför föreslås ett gemensamt skolvalssystem. Systemet ska omfatta både 
kommunala och fristående skolor. För detta ändamål föreslår regeringen 70 
miljoner kronor för 2022 samt aviserar 128,5 miljoner kronor för 2023 och 42,5 
miljoner kronor för 2024. Denna satsning förväntas minska kommunernas 
kostnader på sikt vilket medför att de generella bidragen minskas under 2024 
med 86 mnkr 

För att öka deltagandet i förskolan bland 3-5 år samt för att stärka barns 
språkutveckling föreslår Regeringen satsningar om 54 mnkr 2023 samt 93 mnkr 
2024. Kommunerna kompenseras för detta genom anslaget för 
kommunalekonomiska utjämningen utökas med 41 mnkr 2023 samt 80 mnkr 
2024. Läslyftet föreslås även att förlängas för att sedan permanentas 2024. 
Läslyftet har tidigare aviserats och innefattar 100 mnkr per år tom 2023. 

Vård och omsorg 

Fast omsorgskontakt i hemtjänst från 1 juli 2022 regleras med 348 miljoner 2022 
och 684 miljoner 2023 (ingår i generella statsbidraget). Beloppet är utifrån 
finansieringsprincipen. 

Stärkt rätt till assistans baseras på huvudförslaget att fler barn har rätt till 
personlig assistans. Sjukvårdande insatser ska kunna räknas in i assistanstiden och 
egen vården regleras. Budgetförändringar till följd av dessa förslag innebär för 
kommunernas räkning att kostnaderna förväntas minska 196 mnkr under 2023 
samt 392 mnkr under 2024. Därav att de generella bidragen genom 
finansieringsprincipen minskar under dessa år.  

Schablonersättningen för personlig assistans ökar med 1,5 procent per timme. 
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Riktade statsbidrag (större satsningar) 
Barn och utbildning 
Regeringen föreslår i budgetpropositionen en fortsatt satsning mot skolan och 
förlänger den så kallade skolmiljarden ytterligare ett år. Bedömningen är att 
utformningen kommer ske på samma sätt som för 2021 och Västerås andel 
bedöms även under 2022 till 15 mnkr. 

Ett nytt samlat statsbidrag föreslås införas för förskolan som innebär att två 
befintliga statsbidrag slås samman. Statsbidraget kan bland annat användas för att 
stärka det kvalitetshöjande arbetet i förskolan och minska barngruppernas 
storlek. För 2022 uppgår statsbidraget till cirka 1,7 miljarder kronor. Regeringen 
aviserar också en förstärkning av det samlade statsbidraget med 296 miljoner 
kronor för 2023 och 257 miljoner kronor för 2024. 

Regeringen föreslår en förstärkning av det så kallade likvärdighetsbidraget med 
323,5 mnkr inför 2022. Statsbidraget uppgår då till 6,5 mdr och föreslås succesivt 
att trappas upp till 8,7 mdr 2024. Tidigare generellt bidrag för lovskola förs över 
till detta riktade statsbidrag och blir då en del av finansieringen till denna höjning. 
Vilket vi också ser då de generella bidragen (netto) minskas under 
planeringsperioden. 

Statsbidraget för regionalt yrkesvux, inklusive kombinationsutbildningar, bör 
enligt propositionen utökas för 2022 och framåt. Regeringen föreslår att 
statsbidraget tillförs 1 540 miljoner kronor 2022. Avsikten är att kommunerna ska 
ingå samverkansavtal med varandra och att individerna fritt ska kunna söka 
gymnasial yrkesutbildning som erbjuds inom ramen för ett sådant avtal. 
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Vård och omsorg 

Det tillfälliga statsbidraget till kommuner som har tagit emot många nyanlända i 
relation till antalet invånare förlängs och föreslås omfatta 200 miljoner kronor för 
vardera åren 2022, 2023 och 2024. För 2022 fördelas medlen till 58 kommuner. 
Västerås beräknas inte vara en kommun som dessa medel riktas till.  

En förlängning görs 2022 och 2023 av de riktade statsbidragen för att  
minska timanställda i äldreomsorgen, öka antalet sjuksköterskor på särskilda 
boende, investeringsbidrag till särskilda boende med mera, på sammantaget 3,9 
miljarder per år. Dessa medel övergår under 2024 till att bli generella, därav 
ökning med 2,7 miljarder from 2024. 
 
Förstärkning av äldreomsorgslyftet 2022 och 2023 med 1 200 respektive 700 
miljoner kronor. Totalt omfattar äldreomsorgslyftet 1 700 miljoner kronor för 
2022 och 2023.  
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EKONOMISKT LÄGE I VÄSTERÅS STAD 2021 
Prognosen för 2021 är ett överskott om 644 mnkr, att jämföra med budgeten på 
72 mnkr. Att prognosen är positiv beror främst på högre skatteintäkter. På 
intäktssidan finns även icke budgeterade statsbidrag för corona för sjuklöner men 
minskade intäkter för uthyrning. Kostnaderna avviker negativt för 
skyddsplaceringar för personer utsatta för våld i nära relationer samt 
familjehemsplaceringar av barn och unga inom individ- och familjevården och för 
kollektivtrafiken. 
 
Realisationsvinster av anläggningstillgångar är 140 mnkr, huvudsakligen från 
försäljning av tomträtter. Realisationsvinster vid aktie- och fondförsäljning med 95 
mnkr ingår i finansnettot. 
 
I enlighet med årsplan 2021 så beräknas likviditeten ligga på ca 1,2 mdkr under 
året.  Västerås stad kommer därmed börja låna för att finansiera investeringarna 
och prognosen är att låneskulden kommer uppgå till ca 0,3 mdkr vid årets slut, 
vilket är bättre än budget. Att resultatprognosen är betydligt bättre än budget 
samt att investeringsnivån inte beräknas komma upp i budgeterad nivå är 
orsakerna till att skulden kommer vara lägre än budgeterat. 
 
Underskott bedöms i individ- och familjenämnden, tekniska nämnden, nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande och utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden. 
Coronapandemins påverkan på nämnderna är fortsatt stor. Beräkningar 
summerar upp till en negativ påverkan med 43 mnkr för staden. Coronas 
påverkan förklarar huvuddelen av budgetunderskottet i tekniska nämnden och 
nämnden för idrott, fritid och förebyggande. 
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Diagram ovan visar stadens totala resultat. Av diagrammet framgår att stora delar av Västerås stads 
resultatet har åstadkommits genom jämförelsestörande poster i form av reavinster, 
exploateringsresultat och övriga jämförelsestörande poster (mörkblå del). 
 
I budgeterade resultat ingår inte eventuella vinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar och värdeförändringar på finansiella placeringar. De senaste 
åren har vinster vid försäljning av anläggningstillgångar och resultatet för 
exploateringsverksamheten omfattat i storleksordningen 150-200 mnkr. Vinsterna 
uppkommer framförallt genom att vi har låga bokförda värden på mark. 
Försäljningar av anläggningstillgångar i form av tomträtter minskar på sikt de 
årliga intäkterna för tomträttsavgälder.  
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Budget 2022 och planering 2023–2025 
Även före pandemin förväntades en svagare utveckling av skatteintäkterna de 
kommande åren jämfört med tidigare år till följd av en åldrande befolkning. SKR:s 
prognoser är mer hoppfulla inför 2022 med en ökad BNP-tillväxt och uppåtgående 
konjunktur, men prognosen visar också på minskad sysselsättning och ökad nivå 
av arbetslöshet, det senare dämpar skatteunderlagsutvecklingen. SKR, Sveriges 
kommuner och regioner, bedömer samhällsekonomin som stadig men med 
utdragen återhämtning mot en normalkonjunktur 2023. 
 
Tillsammans med fortsatta demografiska utmaningar riskerar det att leda till 
svagare resultat samtidigt som investeringsbehovet är stort. Till detta kommer 
osäkerhet kring coronavirusets effekter på verksamhet och ekonomi. Det är av 
största vikt att upprätthålla resultatnivåer som anses motsvara god ekonomisk 
hushållning för att kostnader och skulder inte ska flyttas över på kommande 
generationer. 
 
Under planeringsperioden förväntas ekonomin vara ansträngd vilket ställer krav 
på prioriteringar, effektiviseringar samt att tillvarata marginaleffekter som uppstår 
i en växande verksamhet. Nämndernas behov i planeringsunderlaget inklusive 
resultatmål är ca 0,8 mdkr större än tillgängliga intäkter.  

 
Detta förutsatt en oförändrad skattesats och efterlevnad av uppsatta resultatmål. 
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RESULTATBUDGET 2022 
I årsplan 2022 föreslås resultatet vara 149 mnkr (inkl finansiella poster) vilket 
innebär 1,6 % av skatteintäkter, statsbidrag och kommunal utjämning. Vilket 
innebär att det finansiella målet som kommunfullmäktige tidigare beslutat om ej 
uppfylls under 2022. 

Kostnadsökningen 2022 enligt resursfördelningsmodell landar på 403 mnkr 
(4,5%). Detta ska jämföras med intäktsökningen för 2022, dvs 498 mnkr (5,5 %).  

 

 
 

Verksamhetens nettokostnad i budget 2021 uppgår till 9 084 mnkr och förväntas 
öka till 9 487 mnkr 2022.  

Nämndernas ramar utökas från 8 953 till 9 357 mnkr, vilket motsvarar en ökning 
med 403 mnkr eller 4,5 %.  Utöver detta tillkommer ca 25 mnkr i riktade sökbara 
statsbidrag till äldrenämnden. Så inkluderas dessa blir ökningen 428 mnkr inför 
2022 till nämnderna. 

Förändring jämfört med budget föregående år, mnkr Budget 
2021

Budget 
2022

Skatteintäktsökning 312 498
Finansnetto förändring -4 -18
Skatt och finansnetto 322 480

Kostnader
Demografisk effekt -185 -67
Pris- och löneökning -80 -173
Effektiviseringsbehov 80 0
Lokalersättning -41
Kompensation investeringar (Volym) 0
Kompensation investeringar (Reinvesteringar) 0
Justering ambitionsnivåer 0
Prioritering/omprioritering samt effekt tidigare beslut -110 -121
Justerat resultatkrav exploatering, fastighet 0
Övriga kostnadsökningar -13 0
Äldreomsorgssatsning -59 0

Summa kostnadsökning inkl besparing -366 -403

Resultat 73 149

Resultat (% av skatt och utjämning exkl finansiella poster) 0,8% 1,6%

Budgetreserv 20 40
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Regeringen har under 2021 tillskjutit medel för att täcka kostnader på grund av 
corona. Fortsätter pandemin under 2022 finns risk för ökade kostnader i form av 
extra personal och skyddsutrustning. Kostnaden uppkommer framförallt inom 
äldrenämnden men också inom nämnden för personer med funktionsnedsättning. 
Även andra nämnder drabbas, främst på grund av bortfall av intäkter för bland 
annat kultur- och idrottsverksamhet. 

 

Budgetanslag per nämnd, mnkr Budget 2021 Budget 2022 
1 025,7 1 075,1
2 132,8 2 249,9

902,4 918,1
124,6 129,4

1 737,8 1 802,3
883,3 927,0
893,7 923,8

15,3 15,8
203,2 211,0
287,9 302,7
469,8 517,9

28,4 29,2
22,3 23,2

215,0 219,4
4,8 4,9
6,3 6,8

8 953 9 357
4,5%Förändring i %

Byggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunrevision
Valnämnden
Total

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Individ- och familjenämnden
Överförmyndarnämnden
Kulturnämnden
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
Tekniska nämnden

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Utbildnings- o arbetsmarknad
Skultuna kommundelsnämnd
Äldrenämnden
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Finansiering av den kommunala verksamheten 
Finansiering av den kommunala verksamheten utgörs av skatteintäkter, utjämning 
och generella bidrag, riktade statsbidrag, taxor och avgifter samt finansnettot 
inklusive utdelning från Stadshus AB. 

Kommunal skattesats 
Budgetförslag för 2022–2025 bygger på en oförändrad kommunal skattesats på 
20,36 procent för Västerås.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Kommunens största intäkter är skatteintäkter inklusive generella bidrag och 
utjämning mellan Sveriges kommuner. Det omfattar totalt 9 576 mnkr i budget 
2022. Av diagrammet framgår att skatteintäkter och inkomstutjämningen är de 
största delarna i skattesystemet. Västerås stad är nettobetalare (pga en bedömd 
mer fördelaktig struktur än rikssnittet) i kostnadsutjämningen och får därmed ett 
avdrag med totalt 66 mnkr. Detsamma gäller inom LSS där avdraget är 106 mnkr.  

Regleringsposten minskar väsentligt i budget 2022 i förhållande till 2021 (ca 70 
mnkr) och bedöms omfatta 394 mnkr nästkommande år. Regleringsposten 
påverkas av ändrade statsbidrag.  

Budgeten baserar sig på SKR:s skatteunderlagsprognos från september 2021. 
Befolkningen 1 november 2021 styr skatteintäkterna och enligt reviderad prognos 
för 2021 bedöms befolkningen öka med 1 148 personer tom november 2021. 
Detta är en minskning med 242 personer jämfört med prognosen som togs fram i 
mars 2021. 

Den nerdragna befolkningsökningen möts upp av en positivare prognos över 
rikets skatteunderlag och BNP tillväxt samt nya generella bidrag enligt 
budgetpropositionen 2022. 
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Tabell, skatteintäktsökning jämfört med budget föregående år. Införandebidraget 
pga nya kostnadsutjämningssystemet omfattar 132 mnkr 2020, 69,4 mnkr 2021, 20,5 
mnkr 2022 och 0 mnkr 2023.  

Skatteintäkter, utjämning och generella bidrag ökar under kommande period, 
men den förväntade ökningen avtar under åren 2023 och 2024. För Västerås stad 
påverkar det nya kostnadsutjämningssystemet ekonomin negativt, och 
införandebidraget tas bort under 2023. Skatteintäktsökningen 2022 är 498 mnkr 
(5,5 %). Det beror till största delen på ökade skatteintäkter och inkomstutjämning 
630 mnkr. Regleringsposten samt införandebidraget minskar enligt prognos med 
118 mnkr. Utöver det ökar kostnaderna för LSS utjämningen samt 
kostnadsutjämningen med 19,5 mnkr sammantaget medan fastighetsskatten 
bedöms öka med 5 mnkr. 

Inför 2023 bedöms skatteintäkter, utjämning och generella bidrag endast öka med 
307 mnkr. Skatteintäkter tillsammans med inkomstutjämning bedöms öka med 
420 mnkr, denna ökning reduceras av att införandebidraget tas bort i sin helhet 
(20 mnkr) samt att regleringsposten inte ökar lika mycket som tidigare (110 mnkr) 
mindre i bidrag 2023 jämfört med 2022.   

Finansnetto 
Västerås stads finansnetto består av utdelning från kommunala bolag, 
finansnettot för internbanken, avsättningar till pensionsskulden samt 
värdeförändringar på placerade medel.  

Vid ingången av 2021 fanns ingen upplåning för att finansiera stadens egna 
investeringar. All inlåning som fanns i staden var för att finansiera de kommunala 
bolagens anläggningstillgångar.  

Prognosen för 2021 är att upplåningen för stadens egna investeringar kommer 
uppgå till 300 mnkr. Västerås stad har en omfattande låneportfölj med varierande 
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löptider, varför den genomsnittliga räntekostnaden är något högre än dagens 
räntenivåer. Räntenivån för nyupplåning bedöms fortsatt vara låg under 
planeringsperioden. Finansnettot bedöms vara 60 mnkr 2022 och bedöms sedan 
att sjunka i takt med den ackumulerade belåningen som investeringsplanen för 
staden för med sig. 

Utdelning kommunala bolag  
Västerås stads utdelning från Västerås stadshus AB prognostiseras till 28,8 mnkr 
för 2021-års resultat, vilket delas ut efter Västerås stadshus AB bolagsstämma 
2022. Utdelningen baseras till största del på utdelning från Mälarenergi AB under 
2022 utifrån bolagets resultat 2021. Mälarenergis resultat 2021 förväntas bli 
betydligt bättre än föregående år, baserat på deras senaste prognos. Västerås 
stad beräknas även få en utdelning från Mälarhamnar på cirka 0,4 mnkr 

Demografi- och volymökningar 
Den demografiska effekten bedöms enligt budgetförslaget medföra 
ramkompensation motsvarande 67 mnkr under 2022. Detta belopp inkluderar då 
reducerad ram enligt prognos för 2021 då elevantalet reviderats. 
Ramkompensation exkl revidering uppgår till 95,5 mnkr för 2022. 

 

Pris och lönekompensation 
För 2022 motsvarar pris- och löneökningar cirka 173 miljoner kronor för Västerås 
stad eller 1,9%. Samtliga styrelser och nämnder kompenseras fullt ut för ökade 
löner och priser inom sin verksamhet. 

 

Budget 2022 
Majoritetens 

förslag
2

63
1
0
0

67

Barn och utbildning
Omsorg och Stöd
Uppleva och Göra
Bygga, bo, miljö och trafik
Gemensam verksamhet
Total

Budget 2022 
Majoritetens 

förslag
88
63
8
9
6

173

Barn och utbildning
Omsorg och Stöd
Uppleva och Göra
Bygga, bo, miljö och trafik
Gemensam verksamhet
Total
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Verksamhetsutveckling/Effektivisering 
Effektiviseringar kommer inte budgetmässigt att behövas under 2022 tack vare en 
starkare skatteprognos i oktober samt ett lägre budgeterat resultat jämfört med 
det långsiktiga målet om 2,5%. Men för att kunna efterleva det finansiella målet 
kommande år under planeringsperioden så kommer effektiviseringar behövas 
givet bibehållen skattesats. 

Politisk satsning  
I 2022 års budget är effekten av politiska satsningar 121 mnkr detta inkluderar då 
även effekter från tidigare år. Satsningar i året budget utgår från prioriterade 
områden inom 140 punktsprogrammet. Satsningar inom barn och 
utbildningsområdet innefattar bland annat kvalitetshöjande insatser, ökad 
vistelsetid, insatser för att förhindra utanförskap samt stärka 
introduktionsprogram. Övriga satsningar berör äldreomsorgen genom en 
kvalitetssatsning samt så sker satsningar för att främja tryggheten samt 
klimatarbetet i staden. Mer om dessa satsningar under respektive nämndruta. 

Kommungemensam reserv 
2022 budgeteras en kommungemensam reserv motsvarande 40 mnkr. 28 mnkr av 
dessa är öronmärkta till specifika viljeriktningar dessa är: 

• 2 mnkr avser ekonomisk avsättning för finansiering av scenkonstbiennalen 
• 10 mnkr avser medel för att arbeta med detaljplaner 
• 10 mnkr avser medel för att arbeta med styckebyggartomter 
• 1,5 mnkr avser initiering av Västerås klimatlöfte 
• 0,5 mnkr avser utökade livsmedelskontroller 
• 2 mnkr avser satsning på ekosystemtjänster samt samordnad 

varudistribution 
• 2 mnkr avser riktat arbete för att utveckla Västerås som universitetsstad 

Övriga 12 mnkr avser medel avsatta för att klara minskade skatteintäkter eller 
andra oförutsedda händelser. 

Förutom den kommungemensamma reserven finns en satsning för jämställda 
löner motsvarande 5 mnkr samt så finns en satsning inom Kommunstyrelsens ram 
för trygghetsskapande arbete. 

From 2023 och framåt är den budgeterade planeringsreserven 30 mnkr. 

Driftkostnadseffekt av tidigare beslut 
Effekt av tidigare beslut omfattar totalt 8,4 mnkr 2022.  

År 2022 sätts 2 mnkr av för Scenkonstbiennalen, som en ettårssatsning. 
Fredriksbergsbadet planeras att stå klart 2022. Badet bedöms få en driftskostnad 
på cirka 3,7 mnkr dvs 3,4 mnkr mer än tidigare beslutad driftbudget. Det har även 
beslutats om en tillfällig satsning kring trygghetsskapande insatser (två tjänster), 
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och ram om 3 mnkr ges tillfälligt till kommunstyrelsen för detta ändamål. 
Satsningen gäller fram till 2023. 

Tillberga sporthall planeras byggas ut med en liten sporthall, vilket bedöms 
medföra 1 mnkr i ökad hyreskostnad från 2023. 

Hamnen bedöms behöva tillskjutande ram för att täcka investeringarna. Dock så 
är bedömningen att investeringstakten gör att medel ej behöver tas i anspråk 
under 2022. Medel om 2,7 mnkr finns istället avsatta under 2023–2024. 

Inför 2024 finns beslut att finansiera utomhus-SM med 5 mnkr, som en 
ettårssatsning.  

Folkomröstning (val) 
I budget för 2022 avsätts 4,6 mnkr för att kunna genomföra riksdagsvalen 2022 
och 4,5 mnkr 2024 för att kunna genomföra EU-valet.  

Resultatkrav fastighetsnämnden 
Resultatkrav för fastighetsnämnden är oförändrat inför 2022. Inom 
fastighetsdriften finns ökade kostnader på grund av att rivning av byggnader, när 
man bygger ersättningsskolor, redovisas som en kostnad för året. För 2022 
uppskattas dessa kostnader till 11,5 mnkr. Rivningskostnaden redovisades tidigare 
som en investering. Utrymmet av underhållsåtgärder påverkas i förhållande till 
storleken på denna kostnadspost. Exploateringsverksamheten budgeteras med 
överskott om 30 mnkr likt föregående år, varav 10 miljoner ska användas för att 
finansiera kostnaderna i projekt kring detaljplaner.  

Internhyra 
Energieffektiviseringsinvesteringar finansieras inte idag av internhyresmodellen. 
För att finansiera energieffektiviseringsåtgärder har fastighetsnämnden minskat 
sina underhållsinsatser. Det bedöms inte vara långsiktigt hållbart eftersom 
standarden på Västerås Stads fastigheter försämras. Kostnaden för genomförda 
energieffektiviseringsinvesteringar bedöms totalt vara 20–30 mnkr inför 2022. I 
planeringen finns en höjd hyresnivå med 10 mnkr 2022 och 10 mnkr 2023, för att 
öka fastighetsunderhållet. Den höjda ramen kommer fördelas ut på beställarna 
som ska finansiera hyreshöjningen.  

Övrigt 
Kostnaden för utbetalda pensioner bedöms öka enligt KPA:s prognoser. 
Kostnadsökningen bedöms vara 11 mnkr 2022. Därefter bedöms 
pensionskostnaden öka med 10 mnkr ytterligare till 2023 för att vara kvar på 
samma nivå under resterande del av planperioden. 

  



 

 

VÄSTERÅS STAD  
 
 2021-10-21 

 
 

  

63 

Det finns även medtaget en årlig kostnadsökning för Mälardalens brand- och 
räddningsförbund som baseras på uppräkning med PKV likt övriga staden samt en 
demografisk volymökning med 0,2% då Västerås växt mer än övriga 
medlemskommuner (baserat på demografisk utfall 2020).  

STADSLEDNINGSKONTORETS PLAN FÖR RESULTATUTVECKLING 2023–2025  
Resultatet (inklusive finansiella poster) för Västerås stad planeras vara 329,2 mnkr 
2023, 303,0 mnkr 2024 och 314,0 mnkr 2025 enligt stadsledningskontorets 
förslag. Resultaten överstiger resultatmålet alla tre åren. Det långsiktiga 
finansiella målet är 2,5 % och bedöms därför klaras under planeringsperioden. 

Skatteintäktsökningen bedöms bli lägre för 2023 när bland annat full effekt av 
kostnadsutjämningssystemet erhålls. 

För perioden 2023–2025 bedöms kostnadsökningarna landa på ca 330 mnkr per 
år i snitt eller totalt 1 000 mnkr. År 2023 kan kostnadsökningen endast vara 124 
mnkr tack vare ett lägre budgeterat resultat 2022 än vad som presenterats i 
stadsledningskontorets förslag. 

KÄNSLIGHETSANALYS 
Känslighetsanalysen för Västerås stad beskriver att om befolkningen minskar eller 
ökar med 100 personer så har det en effekt på skatteintäkten med 6,1 mnkr. En 
ytterligare person medför 61 111 kr i skatteintäkt. Om skattesatsen förändras 
med 10 öre medför det 38,3 mnkr i ökade intäkter. Löneökning med 1 % 
motsvarar ca 65 mnkr och prisökning med 1 % motsvarar ca 43 mnkr, det vill säga 
108 mnkr totalt.  
 

 
 
  

Känslighetsanalys för budget 2022 Belopp

Skatteintäkter, mnkr
Skatteintäktsökning 100 personer 6,1
Skatteintäktsminskning 100 personer -6,1
Skatteintäkt, kr per person 61 111
Skattesats, förändring 10 öre, mnkr 38,3

Kostnadsförändring, mnkr

10 heltidstjänster 5,6
Löneökning 1% mnkr 65
Prisökning 1%, mnkr 43
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
Kostnaden för pensioner ökar de närmaste åren. Kostnaden för pensioner består 
av två delar, intjänande av pension för dagens anställda och utbetalning av 
pensioner till tidigare anställda. Den gamla ansvarsförbindelsen som inte 
redovisas i balansräkningen minskar i omfattning i takt med att utbetalningar till 
pensionärer görs. Högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner för 
anställda med inkomster över taket i det allmänna pensionssystemet ger ökade 
pensionskostnader framöver.  

Under året (2021) kom SKR med beskedet att en förväntad längre livslängd för 
män kommer att leda till ökade pensionskostnader. (Detta innebär att 
skillnaderna mellan män och kvinnors livslängd minskar). Det innebär främst att 
det förmånsbestämda pensionsåtagandet samt ansvarsförbindelsen påverkas.  

Pensionskostnadens utveckling bygger på prognosen från KPA i augusti 2021. 

Västerås stad har en pensionsfond för att säkerställa en värdeutveckling och 
betalningsförmåga för framtida pensioner. Pensionsfonden täcker i dagsläget 
cirka 35% av den pensionsskuld som Västerås stad har. 
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Investeringsbudget 2022 med planering mot 2026 

VÄXANDE INVESTERINGSBEHOV 
Västerås står inför en period med växande investeringar, både till följd av en 
växande befolkning men också på grund av upprustningsbehov. Bakåt i tiden har 
staden haft relativt låga investeringsutgifter, med en nivå på 300–500 miljoner 
kronor per år. Men sedan några år tillbaka har investeringsnivån börjat öka. 
Nettoinvesteringarna 2020 uppgick till 1 193 miljoner kronor och prognosen för 
2021 är 1 381 [augusti 2021] miljoner kronor. Västerås växer med cirka tvåtusen 
invånare per år. Av dessa är många barn och unga vilket skapar ett stort 
investeringsbehov i nya förskolor och skolor. Det behövs även fler äldreboenden 
och gruppbostäder. Ett växande Västerås innebär även att nya bostadsområden 
och verksamhetsområden kommer till. Infrastrukturen behöver utvecklas med nya 
gator, vägar, parker och ytor för idrott. Inom projekt Mälarporten påbörjas 
genomförandet av stadsdelsutvecklingen. Befintliga förskolor, skolor och 
infrastruktur behöver även rustas upp. 
 
De växande behoven av investeringar behöver vägas mot det ekonomiska 
utrymmet. Genomförda investeringar innebär efterföljande kostnader under lång 
tid. Planeringen sker därför utifrån bedömningar av utrymmet för kommande 
kostnader i enlighet med god ekonomisk hushållning. Kostnader och skulder ska 
inte flyttas över på kommande generationer. 
 
De planerade investeringarna de kommande åren är historiskt höga med 7,9 
miljarder kronor för perioden 2022–2026, varav huvuddelen avser 
fastighetsnämndens investeringar. Utöver de planerade egna investeringarna 
finns planer på att hyra in lokaler och anläggningar vilket uppskattas motsvara 
investeringar på 1,8 miljarder kronor.  
 
Välfärdsinvesteringar i skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden, 
idrottsanläggningar med mera är den största delen i investeringsplanen, med 
lokaler för skolor och förskolor som den största posten. Därefter kommer 
investeringar i infrastruktur utifrån exploatering, nya gator, parker, gatuunderhåll 
och hamnens utveckling. Det enskilt största projektet är Mälarporten, ett nytt 
stationsområde för Västerås, där planering och förprojektering pågår för ett nytt 
resecentrum som första etapp. I kommande etapper, efter den nuvarande 
planeringsperioden, ingår exploateringsintäkter som möter en del av projektets 
investeringsutgifter.  
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Diagrammet visar hyreskostnad och kapitalkostnad (i mnkr) kopplat till 
investeringar och inhyrningar för perioden 2022-2026 och omfattar totalt 0,5 
mdkr. Det är av vikt att noggrant följa den demografiska utvecklingen och planera 
byggnation så att nybyggda lokaler nyttjats så snart som möjligt för bästa 
effektivitet. En beräkning kring kostnad för tomma platser/överkapacitet har 
gjorts för förskola och grundskola enligt nedan. Beräkningen baseras på nybyggda 
lokaler. 
 
Planering nya förskolor och skolor 2022-2026 Förskola Grundskola 
Antal tomma platser 2021  150 1 400 
Prognos ökat antal elever kommunal regi 419 1 042 
Nya platser 2022-2026 955 1 511 
Antal tomma platser 2026 686 1 870 
Hyreskostnad för tomma platser (nybyggda) 30 mnkr 125 mnkr 

STÖRRE INVESTERINGAR 2022 
Planerade investeringar 2022 omfattar totalt cirka 1,4 miljarder kronor. 
Skolverksamheterna har den största andelen av investeringarna. Både förskola 
och grundskola har behov av nya lokaler utifrån växande antal barn och nya 
stadsdelar. Till detta kommer behov av att rusta upp grundskolor med 
undermåliga lokaler och ersätta paviljongslösningar och förskolor med lokaler som 
inte är ändamålsenliga. I vissa fall är förskoleverksamheten lokaliserad 
tillsammans med grundskolan. Att bygga nya förskolor dit förskoleverksamheten 
kan flytta kan då vara en lösning för att skapa mer utrymme för de trångbodda 
grundskolorna.  
 
Antal platser inom äldreboenden och servicehus behöver byggas ut utifrån den 
demografiska utvecklingen. Det finns också ett behov av att ersätta befintliga 
boenden, både på grund av bristande funktionalitet och att vissa myndighetskrav 
inte kan tillgodoses. 
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Att kontinuerligt se över möjligheter till samordning inom och mellan 
verksamheter är en central del i planeringen för lokaler, då dessa är en stor andel 
av investeringar och driftkostnader. 
 
Några exempel på investeringsbehov som identifierats inom förskola och 
grundskola är områdena Bäckby, Skälby, Gäddeholm, Irsta och Sätra, 
högstadieskola Herta/Bryggargården och förskolor Barkarö Gotö, Hökåsen och 
Rönnby. För äldreboende planeras exempelvis ytterligare inhyrning  
 
Även för övriga verksamhetsområden drivs investeringarna främst av ett växande 
Västerås och behov av upprustning och ersättningsinvesteringar. 
 
Planerade investeringar visas mer uttömmande nedan i avsnittet med finansiella 
rapporter. 
 
Den totala investeringsramen för Västerås bestäms utifrån de kostnader som 
investeringarna beräknas medföra och det bedömda finansiella utrymmet framåt i 
tiden. Stadens nämnder tilldelas utifrån detta budgetmedel för sin löpande drift 
och har att prioritera sina investeringar utifrån sina verksamheters behov och 
tilldelade budgetramar. Därmed är årsplanens lista på investeringsprojekt 
preliminär i väntan på de prioriteringar som ska göras. 

DRIFTSKOSTNADSKONSEKVENS FÖR PLANERADE INVESTERINGAR 
Kommunens driftskostnader i form av hyror och kapitalkostnader ökar betydligt 
som en följd av väsentligt högre investeringsnivåer än tidigare. Till detta kommer 
kostnader för inhyrningar av lokaler. Sammantaget beräknas tillkommande hyres- 
och kapitalkostnader på närmare 0,5 miljarder kronor de närmaste fem åren, 
frånräknat hyreskostnader som bedöms komma att avvecklas. Utöver detta 
tillkommer ökade kostnader till fristående utförare av skolverksamhet när 
Västerås stads kostnadsnivå ökar. Driftskostnadskonsekvenserna kommer året 
efter att investeringen är färdigställd och tagen i bruk. Det är viktigt att Västerås 
stads investeringsnivå anpassas till kommunens finansiella situation, ekonomi och 
ekonomiska resultat. Detta för att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. 
Investeringsplaneringen behöver ha ett långsiktigt perspektiv eftersom 
kostnaderna av fattade beslut kommer med eftersläpning efter genomförande 
och kvarstår under lång tid. 

LÅNEBEHOV MED ANLEDNING AV ÖKAD INVESTERINGSNIVÅ 
Självfinansieringsgraden av investeringarna, det vill säga det som kan finansieras 
genom resultat, försäljning av anläggningar, exploateringsresultat och befintliga 
avskrivningar är enligt planering för 2022–2025 ca 61 %. Med en 
genomförandegrad som är knappt 70 % bedöms nettoinvestering inklusive 
försäljning av anläggningstillgångar omfatta 7,4 mdkr mellan 2022 och 2026. 



 

 

VÄSTERÅS STAD  
 
 2021-10-21 

 
 

  

68 

Det innebär att 3,2 mdkr av bedömd investeringskostnad måste finansieras via 
externa lån under planeringsperioden vid bibehållen likviditet om 1,2 mdkr. Av de 
likvida medlen som uppgick till ca 1,3 mdkr vid ingången av 2021 är 1 mdkr 
placerade in en likviditetsportfölj. Likviditeten bedöms bäst användas i stadens 
betalningskapacitet som är en viktig del i stadens kreditbetyg.  

Blickar vi fram till år 2031 så är självfinansieringsgraden 67% med en 
nettoinvestering inklusive försäljning av anläggningstillgångar som bedöms 
omfatta 16,7 mdkr. Det skulle innebära att 5,8 mdkr av investeringskostnaderna 
måste finansieras med upplåning förutsatt bibehållen likviditet om 1,2 mdkr fram 
till år 2031.  

Dessa summor är baserade på investeringsnivåer presenterade i PWCs långsiktiga 
analys för åren 2027–2031. Intäkterna är uppräknade enligt bedömd generell 
skatteutveckling för åren 2029–2031. 

Alla volymer är baserade utifrån att resultatmål för 2022 (1,6% inkl finansiella 
poster) samt att resultatmål för övriga år i planeringsperioden efterlevs. 
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Västerås stad har som mål att belåning inte ska överstiga 3 mdkr för stadens egen 
räkning. Med ovan investeringsnivåer och förutsatt bibehållande av resultatnivåer 
enligt detta förslag så kommer det målet inte längre vara uppfyllt till år 2024. 
Under planperioden beräknas belåningen för stadens egen räkning motsvara 3,2 
mdkr vid utgången av år 2026 och 3,1 mdkr redan vid utgången av 2024.  

En högre låneskuld innebär också en ökad ränterisk vilket kan belysas i 
nedanstående exempel. 

 

 
 

Även bolag och kommunalförbunden har en hög investeringstakt och har 
historiskt investerat betydligt mer än Västerås stad. De största investeringarna 
görs inom Mälarenergi AB och Mimer AB. Inte heller bolagens investeringar kan 
helt täckas av avskrivningar och resultat så även deras låneskuld ökar under 
planperioden.  
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Västerås stads totala upplåningsram ska uppgå till max 100 tkr per invånare, vilket 
2022 motsvarar 15,9 mdr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med 
kommunen, dess bolag och kommunalförbund. Nuvarande fördelning sker enligt 
nedanstående tabell: 
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Bolag/förbund Låneramar 2021, mnkr Utnyttjat 2021-08-31, mnkr

Västerås Stadshus AB koncernen                                                        12 500 

För moderbolaget att löpande fördela inom 
Västerås Stadshus AB    

Varav preliminär fördelning;

Bostads AB Mimer                                               6 700                                                     6 119 
Mälarenergi AB                                               4 700                                                     4 098 
VSSF AB                                                  200                                                        134 
VMN AB                                                      20                                                           14 
Nya Västerås Flygplats AB                                                      66                                                           33 
Västerås Parkerings AB                                                   300                                                         182 

Västerås Stadshus AB moderbolaget 43 0 
MBR                                                                            17 0 
VafabMiljö                                       567                                          248 
Strömkällan 1 AB                                       100 0 
Mälarhamnar AB                                       110                                            28 
Totalt                                  13 294                                      10 856 
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Bolag och kommunalförbund i koncernen 
En betydande del av stadens verksamhet bedrivs i bolag och kommunalförbund. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för koncernens resultat och 
ekonomiska ställning. De kommunala bolagens budget utgör också ett viktigt 
underlag som information till kommunfullmäktige. I detta avsnitt görs en 
sammanfattning av budget 2022 för de bolag där kommunens ägarandel 
överstiger 50 %. Redovisningen ska endast ses som information. 
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut om bolagens budget.  
I Västerås Stadshuskoncernen ingår moderbolaget Västerås Stadshus AB samt 
dotterbolagen Mälarenergi AB, Bostads Mimer AB, Västerås Stads Strategiska 
Fastigheter AB, Västerås Parkeringsbolag AB, Nya Västerås Flygplats AB och 
Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag.   Siffrorna som presenteras baseras 
på inlämnade tioårsprognosen hösten 2020. I oktober kommer uppdaterade 
siffror och justering sker till slutliga versionen av årsplanen.  
 

 

Sammantaget beräknas inte resultatet i Västerås stads koncern öka i någon stor 
omfattning fram till 2030 samtidigt som låneskulden ökar kraftigt då den höga 
investeringsnivån inte kan självfinansieras. Ränterisken ökar och en procentenhet 
högre ränta sänker resultatet med ca 190 mnkr. 
 
Mälarenergi AB 
I Mälarenergikoncernen ingår moderbolaget Mälarenergi AB samt dotterbolagen 
Mälarenergi Elnät AB, Fibra AB, Mälarenergi Vattenkraft AB och Mälarenergi 
Försäljning AB. 
Mälarenergi ska samverka med andra kommuner och intressenter i regionen i 
syfte att bidra till en hållbar utveckling. Bolaget ska tillhandahålla tjänster och 
produkter inom infraservice, det vill säga el, värme, vatten, IT, energitjänster och 
service. Bolaget omfattar verksamheter med olika förutsättningar. VA- och 
elnätsverksamheterna är monopol som lever under reglerad särlagstiftning 
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medan övriga delar bedriver sina verksamheter i konkurrens. I huvudsak ska 
bolaget verka i Mälardalen. 
 
Bostads AB Mimer 
Bolagets uppgift är att skapa och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de 
boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, 
utformning, läge, service, hyresnivå med mera. Genom affärsmässig samhällsnytta 
ska bolaget bidra kontinuerligt till en långsiktig hållbar utveckling. 
 
Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB 
Koncernen VSSF AB bildades år 2002 med uppgift att förvärva, förvalta och 
utveckla fastigheter i Västerås som inte primärt används för ägarens 
kärnverksamheter, men som är strategiskt viktiga för ägaren och för stadens 
utveckling. I bolaget ingår de helägda dotterbolagen Västerås Flygfastigheter AB, 
Geddeholms AB och Västerås Fastighet Kungsängen AB. 
 
Västerås Parkeringsbolag AB 
Västerås Parkerings AB startade verksamheten hösten 2016. Bolaget skall 
samordna arbetet med Västerås parkeringsplatser och jobba för att öka stadens 
andel av antalet parkeringsplatser. Västerås Parkerings AB ansvarar för Klippans 
parkeringsanläggning, som hyrs av Västerås stad, parkering på kvartersmark och 
parkeringsövervakning på gatumark åt Västerås stad. Västerås Parkerings AB utför 
även på uppdrag av kunder, parkeringsövervakning och parkeringsadministration 
för deras parkeringsplatser. Avsikten är att bolaget ska arbeta med en helhet i 
hantering av personbilsparkering i strategiska områden i centrala Västerås. 
 
Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag 
Västerås marknad & näringsliv ABs övergripande uppdrag är att bidra till Västerås 
attraktionskraft. Bolaget ska arbeta för att attrahera människor, verksamheter 
och kapital till Västerås. Bolaget ska i samverkan med näringslivet och andra 
aktörer utveckla Västerås som en attraktiv boende-, arbets-, etablerings-, besöks-, 
och mötesort.  Bolaget ska också bidra till den långsiktiga kompetetens-
försörjningen genom att väcka intresse och kunskap för teknik och 
naturvetenskap. 
 
Nya Västerås Flygplats AB 
Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är främst att ägaren genom sitt 
ägande kan bidra till goda kommunikationsmöjligheter för näringsliv och 
privatpersoner i regionen. Bolaget skall verka för att tillsammans med staden och 
näringslivet tillhandahålla en väl fungerande flygplats som en del av stadens 
infrastruktur.  
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Mälarhamnar AB 
Mälarhamnar AB har varit verksamt sedan årsskiftet 2000/2001 och ägs till 55 % 
av Västerås stad och till 45 % av Köpings kommun.  
Bolaget ska genom hamn- och terminalverksamhet i Köping och Västerås på 
affärsmässiga grunder erbjuda det lokala och regionala näringslivet 
kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga lösningar inom hamn- och 
terminaltjänster. 
 
Räddningstjänsten Mälardalen  
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund för räddningstjänst och 
förebyggande brandverksamhet. Medlemmar i förbundet är Västerås stad, 
Hallstahammars kommun och Surahammars kommun, Köping, Kungsör och 
Arboga. Förbundet ansvarar för den räddningstjänstverksamhet som enligt Lagen 
om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt att 
svara för de uppgifter som enligt annan lagstiftning åvilar den eller de kommunala 
nämnder som handhar räddningstjänst. Förbundet skall även ansvara för de 
uppgifter som enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor annars åvilar var 
och en av förbundsmedlemmarna. 
 
Vafab Miljö kommunalförbund 
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län 
samt Heby och Enköpings kommun. Västerås stads andel är 43,6 %.  
Förbundets uppdrag är att ta hand om avfall från medlemskommunerna på ett 
miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas, det 
återstående avfallet ska betraktas som en resurs och återvinnas så långt det är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. VafabMiljö arbetar även med att transportera 
avfall från industrier och företag. De viktigaste värdena arbetet är uthållig 
miljöhänsyn, bra service, god kvalitet, hög effektivitet, stort engagemang och stor 
kompetens. 
Förbundet driver 18 Återbruk runt om i regionen varav sex av dem finns i 
Västerås. Där kan privatpersoner lämna grovavfall, sitt farliga avfall och el-avfall. 
Vafab driver även fem avfallsstationer där flera numera är omlastningsstationer. 
En verksam deponi finns på Gryta avfallsstation i Västerås. Genom enheten Gas 
tillverkas biogas och biogödsel. 
 
Teater Västmanland 
Teater Västmanland är ett kommunalförbund med Region Västmanland och 
Västerås stad som medlemmar. Västerås stads andel är 49 %. Inriktningen är en 
bred teater som arbetar med förankring hos hela länet, en teater som vågar 
utmana, problematisera och skapa konstnärlig förnyelse.  
Kärnverksamheten är att producera föreställningar för barn, unga och vuxna. 
Teatern erbjuder skolor och teaterföreningar produktioner som kan turnera i 
länet och länets medborgare erbjuds kostnadsfri transport till utvalda 
föreställningar som spelas i teaterhuset i Västerås. 
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För att kunna ge en större bredd i repertoaren kompletteras teaterns 
egenproducerade föreställningar med nationella och internationella gästspel. 
Navet i verksamheten är teaterhuset i Västerås.  
 
Västmanlandsmusiken 
Västmanlandsmusiken är ett kommunalförbund med Västerås stad och Region 
Västmanland som medlemmar. Västerås stads andel är 90 %.  
Västmanlandsmusiken bidrar till att närmare 800 evenemang kan genomföras 
varje år i länet. Förbundet har till uppgift att förse Västerås Konserthus med 
närmare 200 evenemang per år, varav en del av dessa av den egna orkestern 
Västerås Sinfoniettas konserter. Västerås Sinfonietta med 33 musiker har funnits 
sedan 1883 och har Västerås Konserthus som sin hemarena. 
Regional musik, dans och nycirkus är den del inom Västmanlandsmusiken där 
samarbetet med lokala arrangörer, föreningar och kulturinstitutioner runt om i 
länet bedrivs. Västmanlandsmusiken har som uppgift att verka för att dessa 
konstarter ska kunna komma hela länet tillgodo. Västmanlandsmusiken 
arrangerar egna evenemang och stöttar arrangörer i det lokala kulturlivet.  
 

BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND,                  
DRIFTREDOVISNING, MNKR 

Budget 
2021 

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Plan 
2027 

Plan 
2028

Plan 
2029

Plan 
2030

              
Västerås stadshus AB 61           
Mälarenergi AB 383 370 386 388 392 321 323 281 280 285
Bostads AB Mimer 154 178 176 188 198 202 202 212 216 220
Nya Västerås Flygplats AB -29 -28          
Västerås Parkerings AB 0 1 3 8 12 13 15 21 29 35
Västerås Strategiska Fastigheter 
AB 22 7 7 28 10 10 36 12 12 38

Västerås Marknads- och 
näringslivs AB -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -20

Strömkällan AB 0 0 0         
Mälarhamnar AB -7           
Västerås Central AB             
Vafab kommunalförbund 6 3 1         
Mälardalens brand- och 
räddningsförbund 0 0 0         

Västmanlandsmusiken             
Västmanlands teater             
Summa bolag o 
kommunalförbund 573 513 556 594 594 527 557 507 518 558

 

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND,    
INVESTERINGAR, MNKR 

Budget 
2021 

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028

Plan 
2029

Plan 
2030
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Västerås stadshus AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mälarenergi AB 870 865 833 783 700 700 700 700 700 700
Bostads AB Mimer 785 1 292 917 884 870 923 944 837 837 837
Nya Västerås Flygplats AB 1            
Västerås Parkerings AB 78 55 41 23 149 197 97 67 36 3
Västerås Strategiska Fastigheter AB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Västerås Marknads- och näringslivs 
AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strömkällan AB 0 0 0          
Mälarhamnar AB 13 18 17 17 14 10 12 10 10 10
Västerås Central AB              
Vafab kommunalförbund 126 85 81 54         
Mälardalens brand- och 
räddningsförbund 9 11 12          

Västmanlandsmusiken              
Västmanlands teater              
Summa bolag o kommunalförbund 1 891 2 336 1 910 1 771 1 743 1 841 1 763 1 624 1 593 1 560

BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND,   
LÅNEBEHOV, MNKR 

Budget 
2021 

Plan 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Plan 
2028

Plan 
2029

Plan 
2030

               
Västerås stadshus AB              
Mälarenergi AB -90 -100 -150 -160 -240 -210 -210 -180 -180 -180
Bostads AB Mimer 480 926 508 452 410 441 438 304 283 261
Nya Västerås Flygplats AB 0 0 -13          
Västerås Parkerings AB 3 17 23 -19 126 149 20 -16 -28 -48
Västerås Strategiska Fastigheter AB -21 -7 -7 -28 -10 -10 -37 -13 -8 0
Västerås Marknads- och näringslivs 
AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strömkällan AB 0 0 0          
Mälarhamnar AB 4 15 20 0 -2 -5 -3 -6 -6 -6
Västerås Central AB              
Vafab kommunalförbund 30 -13 -12          
Mälardalens brand- och 
räddningsförbund 0 0 0          

Västmanlandsmusiken              
Västmanlands teater              
Summa bolag o kommunalförbund 406 838 369 245 285 365 208 89 62 28



 

 

VÄSTERÅS STAD  
 
 2021-10-21 

 
 

  

77 

Nämndernas ansvarsområde och ekonomiska ramar 

ALLMÄNNA BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 
De viktigaste förutsättningarna för årsplan 2022 med utblick mot 2025 redovisas 
nedan. Vid bedömning av nämndernas budgetramar för 2022 är utgångspunkten 
föregående års ram. Ettårssatsningar som beslutades i budget 2021 ingår inte i 
budgetramen för 2022. 

Internränta 2022 

Internränta är den ränta som nämnderna betalar för investeringar i aktiverade 
anläggningar i anläggningsredovisningen. Internräntan fastställs till 1,5 %. 

Pris och lönekompensation 

Baseras på pris-, löne- och omvårdnadsprisindex. Nämnderna ges 100% 
kompensation för detta i förslag om ny resursfördelningsmodell. 

Effektivisering/verksamhetsutveckling 

En mer fördelaktig skatteprognos samt ett budgeterat resultat under stadens 
resultatmål gör att effektiviseringar inte behövs under 2022.  

Personalomkostnadspålägg 

Personalomkostnadspålägg för löner baseras på ålder och löneintervall. Det 
generella PO-pålägget är oförändrat inför 2022.  

Interna tjänster 

Obligatoriska tjänster som köps av kommunstyrelsen/stadsledningskontoret har 
haft oförändrade priser under ett antal år. Till 2022 höjs dessa med prisindex. Om 
behov finns av prisreglering kräver det en dialog mellan beställare och utförare. 
Prisuppräkningen för internhyror följer riktlinjen för internhyra och bedöms öka 
cirka 1 % per år under perioden.  

Driftskonsekvens som följd av investeringar 

Nämnderna kompenseras för ökade driftskostnader som inte anses rymmas i den 
normala volymkompensationen. 

I budgeten för stadsgemensamma kostnader finns inte längre någon ram för 
ökade kapitalkostnader. Dessa har fördelats ut och ligger inkluderat i 
nämndramar.  
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GENOMGÅNG AV DE OLIKA NÄMNDERNA 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för 
koncernens utveckling och ekonomiska ställning samt medelsförvaltning. 
Styrelsens övergripande uppgifter är att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens ansvarsområden och ha uppsikt över nämndernas och bolagens 
verksamheter. Kommunstyrelsen förbereder och yttrar sig i alla ärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla och ansvarar för att verkställa fullmäktiges 
beslut samt fullgöra andra uppdrag som fullmäktige lämnat över till 
kommunstyrelsen. 

 
 

För att skapa ett tryggare Västerås behöver vi göra flera olika saker samtidigt. Att 
vara tuff mot brotten och mot brottens orsaker, samtidigt. I och med kommande 
ny lagstiftning kommer kommuner också att få ett brottsbekämpande ansvar, 
utöver ett brottsförebyggande ansvar. Det förebyggande arbetet för att förhindra 
att människor över huvud taget hamnar på den brottsliga banan stärks genom det 
nya Trygghetsrådet, i samarbete med den lokala polisorganisationen. För detta 
ändamål satsas 5 mnkr inom kommunstyrelsen budget för fortsattarbete kring 
detta. 

  

Kommunstyrelsen Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 215,0
Ettårssatsning minskad plastanvändning, minskad nedskräpning
Ettårssatsning ny IT-leverantör upphör -2,5
Anslag Hamnen -3,5
Stärkt krisberedskap enligt handlingsplan, engångssatsning, redan fattat beslut 1,5
Rudbeckius 400 års jubileum, 2-årssatsning -0,9
Resursförstärkning internkontroll 1,0
Upphandling IT-drift samt stadsgemensamma system (Raindance) 1,0
Trygghetsskapande insater, tillfällig satsning 2021-2023 5,0
Ramjustering, 2,0 flyttas NIFF och 1,6 flyttas till grundskolenämnden -3,6
Pris och lönekompensation 6,4
Årets budget 219,4
Ökning budgetram 4,4
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Förskolenämnden 

Förskolenämnden har ansvar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter 
enligt skollagen avseende förskola och pedagogisk omsorg med undantag för 
öppen förskola. Det innebär att vara skolhuvudman för den kommunalt drivna 
verksamheten och att tilldela alla förskolor och all pedagogisk omsorg bidrag på 
lika villkor samt att vara tillsynsmyndighet för den fristående verksamheten. 

 
7,5 miljoner kronor extra läggs till den satsning på utökad vistelsetid som 
påbörjades 2021, för att utjämna barns ojämlika uppväxtvillkor. Denna satsning 
innebär nu att barn från 3 års ålder som har föräldrar som är föräldralediga eller 
arbetssökande har rätt till 25 timmars förskola i veckan från halvårsskiftet 2022. 6 
miljoner kronor tilldelas nämnden för en kvalitetssatsning. Paket för särskilt 
skickliga pedagoger: Kunskapsresultaten i Västerås måste fortsätta öka därför 
behövs fler behöriga lärare och skickliga pedagoger. 5 mnkr avsätts för detta 
ändamål totalt i stadens budget (Karriärtjänster 2022). En rättsställning av ram om 
1,6 mnkr hanteras till följd av en prognos som visar på lägre antal elever 2021. 
 
Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem, men inte öppen fritidsverksamhet. Det innebär dels att vara 
skolhuvudman för den kommunalt drivna utbildningsverksamheten, dels att 
tilldela grundskolor och fritidshem bidrag på lika villkor och att utöva kommunens 
insynsrätt i fristående grundskolor.  

Förskolenämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 1 025,7
Rättställning av ram, prognos 2021 -1,6
Demografi: Ökat barnantal i förskolan under 2022 10,1
Lokalersättning 4,5
Ökad vistelsetid i förskolan 2021, helårseffekt 5,0
Ökad vistelsetid i förskolan 2022, halvårseffekt 2,5
Karriärtjänster 2022 1,0
Ökad kvalitet i förskolan 6,0
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system (avvekling, införande och par.drift) 0,7
Pris och lönekompensation 21,2
Årets budget 1 075,1
Ökning budgetram 49,4
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Kunskapsresultaten i Västerås måste fortsätta öka därför behövs fler behöriga 
lärare och skickliga pedagoger. 5 mnkr avsätts för detta ändamål totalt i stadens 
budget (Karriärtjänster 2022). 50 miljoner kronor tilldelas grundskolenämnden för 
en kvalitetssatsning. En ramjustering hanteras även inför 2022 där 1,6 mnkr flyttas 
från kommunstyrelsen för övertagande av tjänster samtidigt som 0,3 mnkr flyttas 
till förskolan kopplat till beslut om ersättning till pedagogisk omsorg. En 
rättsställning av ram om 12,6 mnkr hanteras till följd av en prognos som visar på 
lägre antal elever 2021. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare. Det innebär dels att vara skolhuvudman för 
den kommunalt drivna utbildningsverksamheten. Genom samverkansavtal med 
andra kommuner har Västerås kommunansvar för att erbjuda utbildning i 
Västerås inom gymnasie- och gymnasiesärskola. Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden ansvarar även för arbetsmarknadsprogram. 

 

Grundskolenämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 2 132,8
Rättställning av ram, prognos 2021 -12,6
Demografi: Ökat elevantal och barnantal i förskolan under 2022 19,7
Lokalersättning 5,6
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system 1,9
Ökad kvalitet i grundskolan 50,0
Karriärtjänster 2022 3,0
Ramjustering, 1,6 från kommunstyrelsen samt 0,3 till förskolan 1,3
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 2,2
Pris och lönekompensation 46,0
Årets budget 2 249,9
Ökning budgetram 117,1

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 902,4
Rättställning av ram, prognos 2021 -14,2
Demografi: Ökat elevantal under 2022 1,5
Lokalersättning 2,2
Karriärtjänster 2022 1,0
Förstärkning yrkesintroduktion och satsning för att motverka ungdomsarbetslösheten 6,0
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system 0,7
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 0,2
Pris och lönekompensation 18,3
Årets budget 918,1
Ökning budgetram 15,7
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6 miljoner kronor läggs i en riktad satsning för elever inom gymnasieskolan som 
finns i riskzon för utanförskap som kan leda till framtida arbetslöshet och för att 
stärka introduktionsprogrammet. Kunskapsresultaten i Västerås måste fortsätta 
öka därför behövs fler behöriga lärare och skickliga pedagoger. 5 mnkr avsätts för 
detta ändamål totalt i stadens budget (Karriärtjänster 2022). En rättsställning av 
ram om 14,6 mnkr hanteras till följd av en prognos som visar på lägre antal elever 
2021. 
 
Skultuna kommundelsnämnd 

Skultuna kommundelsnämnd ansvarar för verksamhet för psykiskt 
funktionsnedsatta, hemtjänst med boendestöd och ledsagarservice, servicehus, 
demensboende. Kommundelsnämnden ansvarar även för teknik och fritid, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola till och med årskurs 9, gymnasium, 
fritidsgård, förskola, familjecentrum, öppen förskola och bibliotek. 

 
Ramjustering sker mellan Skultuna och förskolenämnden för beslutade satsningar 
2021 inom skolan som inte fördelats till ovan nämnd. Satsningar om 2,1 avser 
Skultunas del av satsningar inom Förskola och Grundskola.  
 
Individ- och familjenämnden 

Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna och 
ansvarar för de delar i socialtjänstlagen som avser individ- och familjeomsorg. Det 
huvudsakliga uppdraget är att ge stöd och bistånd till människor som på grund av 
sociala eller ekonomiska problem behöver det. Nämnden ansvarar också för 
stadens mottagande av flyktingar och att organisera och utföra stadens krisstöd 
vid allvarliga händelser eller olyckor inom stadens gränser. 
 

Skultuna kommundelsnämnd Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 124,6
Demografi: Volymförändring förskola samt grundskola -0,5
Lokalersättning 0,1
Ramjustering, flyttad från förskolenämnden 0,3
Riktad lönesatsning för jämställdhet 0,5
Kompensation enligt övriga satsningar i förskolenämnden och grundskolenämnden 2,1
Pris och lönekompensation 2,3
Årets budget 129,4
Ökning budgetram 4,8
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1 miljon kronor tilldelas Individ- och familjenämnden för att anställa ytterligare 
två myndighetsutövande socialsekreterare i fält. Tidigare satsning kring 
välfärdsjobb plockas bort från ram samt så sker en effektivisering om 7 mnkr 
enligt beslutad handlingsplan. 

 

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning ansvarar för omsorgen om 
människor med funktionsnedsättning, oavsett ålder. Verksamheten bedrivs enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 
socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år med funktionsnedsättning. 
Nämnden har också ansvar för kommunal hälso- och sjukvård i bostad med 
särskild service, för daglig verksamhet och sysselsättning samt för handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag till personer som inte fyllt 65 år. 
 

 
 
Äldrenämnden 

Äldrenämnden ansvarar för insatser till personer som har fyllt 65 år. Arbetet styrs 
främst av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om 
bostadsanpassningsbidrag (BAB). Nämnden ska underlätta för den enskilde 
individen att bo kvar i sitt ordinära boende. Om den enskilde har omfattande 

Individ- och familjenämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 893,7
Demografi: Vårdkostnad barn och ungdom 13,6
Demografi: Ekonomiskt bistånd 10,0
Fältande socialsekreterare 1,0
Välfärdsjobb -3,0
Pris och lönekompensation 15,5
Effektivisering/verksamhetsutveckling enl handlingsplan -7,0
Årets budget 923,8
Ökning budgetram 30,1

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, mnkr Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 883,3
Demografi: Volymökning LSS och daglig verksamhet 10,0
Demografi: Ökad kostnad för boenden 10,0
Lokalersättning 6,0
Permanentning av projekt SPIRA 1,0
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 0,7
Pris och lönekompensation 16,0
Årets budget 927,0
Ökning budgetram 43,7
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omvårdnadsbehov eller är otrygg, trots stödinsatser i sitt ordinära boende, kan 
särskilt boende erbjudas. Nämnden har från 2019 även ansvar för egenregin i 
utförandet av omsorgen inom äldrenämndens ansvarsområde. Uppdraget ska 
vara konkurrensneutralt och lika villkor ska gälla för egenregin och andra privata 
leverantörer. 

 
En riktad kvalitetssatsning omfattande 17,5 miljoner kronor görs inom 
äldreomsorgen i Västerås. Utöver dessa satsningar utökas det riktade 
statsbidraget nationellt kring äldreomsorgslyftet vilket bedöms medföra 25,1 
mnkr ytterligare till äldreomsorgen under 2022. Riktad satsning om 59 mnkr som 
tilldelats nämnden i ram 2021 ligger fortsatt kvar enligt förslag. Intäkt för detta 
finns budgeterat inom det stadsgemensamma kostnaderna.  

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden genomför på uppdrag av kommunstyrelsen den övergripande 
fysiska planeringen i kommunen och tar fram förslag till översiktsplan och 
fördjupningar av översiktsplaneringen. Byggnadsnämnden ansvarar för 
detaljplanering och bygglovshantering, vilket innebär stadsbyggande och 
myndighetsutövning kopplat till plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden ansvarar 
även för kommunens samlade lantmäteriverksamhet som omfattar 
fastighetsbildning, geografisk information och lantmäteriuppdrag. 
Byggnadsnämndens uppdrag finansieras till cirka två tredjedelar av externa 
intäkter. 

 
Budget för arbete kring detaljplaner samt styckebyggartomter (20 mnkr) finns 
reserverat under den kommungemensamma reserven i budgeten för de 
stadsgemensamma kostnaderna.  
 
  

Äldrenämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 1 737,8
Demografi: Volymökning 19,3
Kvalitetssatsning 17,5
Förändring lokaler -5,2
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 2,0
Pris och lönekompensation 30,9
Årets budget 1 802,3
Ökning budgetram 64,5

Byggnadsnämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 28,4
Pris och lönekompensation 0,8
Årets budget 29,2
Ökning budgetram 0,8
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Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden ansvarar för de fastigheter som staden äger inklusive köp och 
försäljning av all fast egendom. I uppdraget ingår även exploateringsverksamhet 
och beställning av alla detaljplaner som berör stadens mark. Fastighetsnämnden 
ska styra stadens samlade lokalutnyttjande och besluta hur lokalbehovet ska 
tillgodoses. Fastighetsnämnden förvaltar stadens bebyggda fastigheter, 
markreserven och stadens tomträtter. Nämnden ansvarar också för 
bostadsförsörjningsplaneringen och tar årligen fram en handlingsplan till 
bostadsstrategiska programmet. 
 

 
 
I budget 2022 är resultatkravet för fastighetsnämnden 30 mnkr, vilket innebär 
samma nivå som i föregående år. 

Utöver resultatkravet finns ett avkastningskrav på 62,3 mnkr. Det motsvarar det 
resultat fastighetsnämnden har för tomträttsverksamhet, externt uthyrda 
skollokaler och verksamhetslokaler, markförvaltning och vid uthyrning av särskilda 
boenden. Resultatkravet ses över årligen och kan behöva minska i takt med att 
tomträtterna säljs. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden är stadens myndighet inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Genom miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedrivs ett 
omfattande tillsyns- och informationsarbete inom områdena hälsoskydd, 
miljöskydd, förorenade områden, enskilda avlopp, kemikalier, renhållning/avfall, 
livsmedel, dricksvatten, smittskydd, strålskydd, receptfria läkemedel samt tobak 
och e-cigaretter. Nämnden ansvarar för kommunens konsumentjuridiska 
rådgivning.  

Fastighetsnämnden Budget 2022 
mnkr

Resultatkrav fastighetsnämnden 0,0
Resultatkrav exploateringsverksamhet -30,0
Årets resultat -30,0

Tomträtter 50,3
Skollokaler 2,8
Verksamhetslokaler 0,7
Särskilt boende 6,5
Markförvaltning och övrigt 2,0
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd, till stadsgemensamma kostnader 62,3
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Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden ansvarar för gator och parker inklusive natur, förutom i 
Skultuna kommundel, trafik- och parkeringsfrågor, gatu- och torghandel, 
kollektivtrafik inklusive båttrafik till öarna i Mälaren, färdtjänst och förvaltning av 
Mälarcampingen. 
 

 
 
Ramjustering om 25,7 mnkr avser flytt av kapitalkostnader kopplat till strategiska 
investeringar. Dessa var tidigare budgeterade under de stadsgemensamma 
kostnaderna. Miljö- och klimatsatsning 4,6 miljoner kronor för bland annat 
cykelfrämjande åtgärder tilldelas tekniska nämnden. 
 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande ansvarar för idrotts- och 
friluftsverksamhet, fritidsgårdar, frivillig främjande, stödjande och förebyggande 
verksamhet, föreningsstöd till idrottsföreningar med mera. Inom förebyggande 
verksamhet finns bland annat familjecentrum med öppen förskola och öppen 
fritidsverksamhet. 
 

Miljö- och konsumentnämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 22,3
Volymökning 0,4
Ingå i sammhällsbyggnadsprocessen samt hjälpa till att beta av kö av detalplaner 0,0
Pris och lönekompensation 0,5
Årets budget 23,2
Ökning budgetram 0,9

Tekniska nämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 469,8
Kollektivtrafikkostnad förändring 10,4
Klimatpaket med cykelfrämjande åtgärder 4,6
Ramjustering,  flyttad från stadsgemensamma kostnader 25,7
Pris och lönekompensation 7,4
Årets budget 517,9
Ökning budgetram 48,1
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Tidigare beslutade satsning kring Fredriksbergsbadet (3,4 mnkr) tilldelas nämnden 
inför 2022. Övriga satsningar avser nytt ridcenter öster, medel för utveckling av 
Vedbobacken samt 2,5 miljoner kronor tilldelas för att starta en ny fritidsklubb på 
Hammarby, som ett ytterligare steg i att stärka Hammarby som område efter att 
kvartersbiblioteket öppnades. Det sker även en flytt av ram kopplat till 
marknadsavtal till elitklubbar från Kommunstyrelsen (2 mnkr) inför 2022.  

Kulturnämnden 

Kulturnämnden ansvarar för verksamheter som stadsbibliotek, konstmuseet, 
Vallby friluftsmuseum, kulturskolan, kulturarv och allmänkultur. Kulturnämnden 
lämnar föreningsbidrag till fritids- och kulturföreningar. Stödet till studieförbund 
ligger inom nämndens ansvarsområde, liksom kommunalförbunden för musik och 
teater. Kulturnämnden är även arkivmyndighet för Västerås stad. 

 
 

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 287,9
Lokalersättning 1,2
Fredriksbergsbadet samt Bäckby aktivitetsyta och omklädningsrum 3,9
Nytt ridcenter öster 0,1
Utveckling av anläggningar, höjning av Vedbobacken 1,0
Fritidsklubb Hammarby 2,5
Ramjustering , marknadsavtal till elitklubbar, flyttad från kommunstyrelsen 2,0
Pris och lönekompensation 4,1
Årets budget 302,7
Ökning budgetram 14,8

Kulturnämnden, kulturverksamheten Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 194,2
Demografi: Volymökningar kulturskolan 1,0
Kulturinvesteringar 1,0
Offentlig konst 0,3
ICORN - Fristad för kulturbärare 0,4
Kultursatsning 1,0
Pris och lönekompensation 3,5
Årets budget 201,4
Ökning budgetram 7,2

Kulturnämnden, Stadsarkivet Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 9,0
Demografi: Volymökningar 0,1
Upphandling nytt e-arkiv 2022, engångssatsning 0,3
Pris och lönekompensation 0,2
Årets budget 9,6
Ökning budgetram 0,6
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2 miljoner kronor i kultursatsningar riktas till kulturnämnden bland annat för 
förstärkning av kulturskolan. 0,4 miljoner kronor tilldelas kulturnämnden för 
medlemskap i fristadsprogrammet ICORN. 0,3 mnkr tilldelas kulturnämnden för 
upphandling och implementering av nytt e-arkiv, detta är en ettårssatning 2022. 

Kommunrevisionen 

Kommunrevisionen består av elva förtroendevalda revisorer som väljs av 
kommunfullmäktige. Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för 
granskning och kontroll av den kommunala verksamheten som bedrivs i nämnder 
och styrelser. Revisionen granskar och prövar om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig. Revisionen har också som uppdrag att på samma sätt 
granska verksamheten i stadens aktiebolag, kommunalförbund och stiftelser 
genom lekmannarevisorerna. Kommunrevisionen ska ge kommunfullmäktige 
underlag för ansvarsprövning av kommunstyrelsen, nämnder och enskilda 
förtroendevalda. Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer och 
utgör en egen myndighet. 
 

 
 
Valnämnden 

Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen. 
Det innebär organisering, samordning och genomförande av allmänna val till 
riksdag, kommun och region samt val till Europaparlamentet. 
 

 
 
Under 2022 tilldelas nämnden 4,5 mnkr med anledning av valår och 
kringkostnader i samband med detta. Detta är en ettårssatning och avser enbart 
2022. 
 

Kommunrevision Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 4,8
Pris och lönekompensation 0,1
Årets budget 4,9
Ökning budgetram 0,1

Valnämnden Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 6,3
Folkomröstning om Västerås flygplats -4,0
Allmänna val 2022 4,5
Pris och lönekompensation 0,0
Årets budget 6,8
Ökning budgetram 0,5
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Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmyndarskap, 
godmanskap och förvaltarskap i enlighet med föräldrabalken. Huvudsyftet med 
överförmyndarnämndens verksamhet är att säkerställa att huvudmannens 
rättigheter blir tillgodosedda. 

 
Stadsgemensamma kostnader 

Stadsgemensamma kostnader är kostnader som inte tillhör någon enskild nämnds 
ansvar. Det omfattar framförallt kostnaden för Mälardalens brand- och 
räddningsförbund, externt finansnetto för internbanken, pensionsfond, 
Asköviksfond och kulturfonden. Interna ränteintäkter är den del av 
kapitalkostnaden som nämnder betalar för aktiverade investeringar.  

Fastighetsnämndens avkastningskrav motsvarar det resultat fastighetsnämnden 
har för tomträttsverksamhet, externt uthyrda skollokaler och verksamhetslokaler, 
markförvaltning och vid uthyrning av särskilda boenden. Resultatkravet ses över 
årligen och kan behöva minska i takt med att tomträtterna säljs. 

I stadsgemensamma kostnader redovisas skillnaden mellan nämndernas 
redovisade personalomkostnadspålägg och verklig arbetsgivaravgift och 
pensionskostnad för pensionärer. Förändringar av Västerås stads 
semesterlöneskuld redovisas på stadsgemensamma kostnader. Utöver detta finns 
en kommungemensam reserv samt budget för miljöskuld/rivning/sanering. 
 

Överförmyndaren Budget 2022 
mnkr

Budget föregående år 15,3
Volymökning 0,3
Pris och lönekompensation 0,2
Årets budget 15,8
Ökning budgetram 0,5
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Stadsgemensamma kostnader Budget 2022 
mnkr

Räddningstjänsten Mälardalen 100,5
Kommungemensam reserv 12,0
Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal 2,0
Kommungemensam reserv, detaljplaner 10,0
Kommungemensam reserv, styckebyggartomter 10,0
Kommungemensamreserv, livsmedelskontroller 0,5
Kommungemensam reserv, samordnad varudistribution samt ekosystemtjänster 2,0
Kommungemensamreserv, Västerås klimatlöfte 1,5
Kommungemensamreserv, universitetssatsning 2,0
Ökad internhyra 10,0
Kapitalkostnad strategiska investeringar -4,5
Riktad lönesatsning för jämställdhet, fördelas via KS/AG 5,0
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 200,0
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 3,0
Hem-PC kostnad 4,0
Markhyra, Mälarenergi -1,2
Kulturfond internt bidrag 0,0
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 5,0
Interna ränteintäkter -80,0
Avkastningskrav fastighetsnämnden -62,3
Statsbidrag äldreomsorgssatsning -59,0
Årets budget 160,5
Stadsgemensamma kostnader, förändringar jmf med föregående år Budget 2022 

mnkr

Räddningstjänsten Mälardalen 1,5
Kommungemensam reserv 0,6
Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal 0,0
Kommungemensam reserv, detaljplaner 0,0
Kommungemensam reserv, styckebyggartomter 10,0
Kommungemensamreserv, livsmedelskontroller 0,5
Kommungemensam reserv, Samordnad varudistribution samt ekosystemtjänster 2,0
Kommungemensamreserv, Västerås klimatlöfte 1,5
Kommungemensamreserv, Universitetssatsning 2,0
Ökad internhyra 10,0
Kapitalkostnad strategiska investeringar -30,2
Riktad lönesatsning för jämställdhet, fördelas via KS/AG 0,0
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 11,0
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 0,0
Hem-PC kostnad 0,0
Markhyra, Mälarenergi 0,0
Kulturfond internt bidrag -0,1
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 0,0
Interna ränteintäkter -9,3
Avkastningskrav fastighetsnämnden 0,0
Statsbidrag äldreomsorgssatsning 0,0
Årets budget -0,5
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Förändring av stadsgemensamma kostnader inför 2022: Bidraget till 
Räddningstjänsten Mälardalen räknas upp med pris och löner enligt PKV index 
samt med demografieffekt om 0,2% tom 2022. Demografiuppräkningen sker 
baserat på Västerås befolkningsandel i förhållande till övriga medlemskommuner.  
 
I budgetreserven ingår en del av de riktade prioriteringar inför 2022. I detta ingår 
ekonomisk garanti för scenkonstbiennalen om 2 miljoner kronor, öronmärkta 
medel för att jobba med detaljplaner och styckebyggartomter på 10 miljoner 
kronor vardera och Västerås klimatlöfte initieras med 1,5 miljoner kronor.  
I reserven återfinns också medel för utökade livsmedelskontroller, medel för 
förstärkning kring arbetet med ekosystemtjänster samt samordnad 
varudistribution med 2 miljoner kronor, en satsning på jämställda löner 
omfattande 5 miljoner kronor, 2 miljoner kronor läggs dessutom riktat för att 
arbeta med att utveckla Västerås som universitetsstad.  
 
I budgetreserven skapas också utrymme för oförutsagda utgifter och eventuella 
minskade skatteintäkter. Den totala budgetreserven uppgår till 40 miljoner kronor 
under 2022 
 
Pensionsutbetalningarna och avsättning bedöms öka enligt senaste KPA 
prognoserna vilket ger effekt om 11 mnkr under året. Ränteintäkterna bedöms 
öka i takt med att investeringskostnaderna ökar. Övriga förändringar är att 
kapitalkostnaderna plockas bort från stadsgemensamma kostnaderna och 
fördelas till nämnd (Tekniska nämnden) direkt. 
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Finansiella rapporter och tabeller 
 
Resultatbudget, mnkr 

 
 
Noter till resultatbudget, mnkr  

 
 

Not 1 Kommunalskatt, generella 
statsbidrag och utjämning

Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Skatteintäkter 7 299,5 7 829,1 8 121,4 8 390,3 8 705,0
Inkomstutjämning 1 133,7 1 234,5 1 362,4 1 491,4 1 629,3
Kostnadsutjämning -80,5 -66,3 -52,0 -58,6 -56,4
Regleringspost 463,7 394,3 283,8 287,7 299,7
Införandebidrag 69,3 20,4 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning -72,0 -105,7 -107,0 -108,4 -109,8
Fastighetsavgift 264,7 269,7 274,7 279,7 284,7
Summa 9 078,4 9 576,0 9 883,2 10 282,0 10 752,5

Ökning jfr bud 312,2 497,6 307,2 398,8 470,5

Ökning (%) 3,6% 5,5% 3,2% 4,0% 4,6%
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Kommentar: 
Utdelning från kommunala bolag bedöms ligga kvar på samma nivå för hela planeringsperioden. 
 
  

Not 2   Finansiella intäkter Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Utdelning kommunala bolag 31,8 28,8 28,8 28,8 28,8
Ränteintäkter 147,1 142,6 142,6 142,6 142,6
Summa externa finansiella intäkter 178,9 171,4 171,4 171,4 171,4
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Nämndernas driftbudgetramar, mnkr 

 
 

Tidigare beslutade satsningar, mnkr 

 
 

 
Befolkningsutveckling inom olika åldersintervall enligt prognos i Mars 

 

Nämnder, skattefinansierad verksamhet Budget 
2021

Budget 
2022 

Förändring 
jämf 2021

Plan 2023 enl 
Stadslednings-
kontorets förslag

Plan 2024 enl 
Stadslednings-
kontorets 
förslag

Plan 2025 enl 
Stadslednings-
kontorets förslag

Förskolenämnden 1 025,7 1 075,1 49,4 1 081,3 1 121,5 1 164,1
Grundskolenämnden 2 132,8 2 249,9 117,1 2 239,9 2 339,1 2 438,8
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 902,4 918,1 15,7 944,8 990,2 1 026,7
Skultuna kommundelsnämnd 124,6 129,4 4,8 130,6 136,2 141,9
Äldrenämnden 1 737,8 1 802,3 64,5 1 778,5 1 849,1 1 917,6
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 883,3 927,0 43,7 927,7 964,4 1 002,9
Individ- och familjenämnden 893,7 923,8 30,1 910,6 927,9 964,0
Överförmyndarnämnden 15,3 15,8 0,5 17,5 18,3 19,1
Kulturnämnden, kulturverksamheten 194,2 201,4 7,2 199,0 207,6 215,8
Kulturnämnden, Stadsarkivet 9,0 9,6 0,6 9,6 9,9 10,3
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 287,9 302,7 14,8 305,3 322,8 330,0
Tekniska nämnden 469,8 517,9 48,1 533,2 571,5 593,0
Byggnadsnämnden 28,4 29,2 0,8 42,5 34,8 37,1
Miljö- och konsumentnämnden 22,3 23,2 0,9 24,8 25,9 27,0
Kommunstyrelsen 215,0 219,4 4,4 224,6 227,8 234,5
Kommunrevisionen 4,8 4,9 0,1 5,2 5,6 6,0
Valnämnden 6,3 6,8 0,5 2,4 7,1 2,6
Delsumma 8 953,3 9 356,5 403,2 9 377,5 9 759,8 10 131,5
Fastighetsnämnden övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fastighetsnämnden, exploatering -30,0 -30,0 0,0 -30,0 -20,0 0,0
Delsumma -30,0 -30,0 0,0 -30,0 -20,0 0,0

Stadsgemensamma kostnader 161,0 160,5 -0,5 258,2 285,3 352,2

Verksamhetens nettokostnad 9 084,2 9 487,0 402,7 9 605,7 10 025,0 10 483,7

Beslutad satsning/kostnadsökning Ingår i budgetram för Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
Totalt 

2022-2025
Hamnen Kommunstyrelsen 1,0 1,7 1,6 4,3

Fredriksbergsbadet NIFF 3,4
Scenkonstbiennal Stadsgemensamma kostnader -2,0 0,0

Utomhus-SM NIFF 5,0 -5,0 0,0
Trygghetsskapande insatser (två tjänster) Kommunstyrelsen -3,0 0,0

Summa kostnad -1,0 3,7 -3,4 7,78,4

Budget  2022

3,4
2

3
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Kassaflödesanalys, mnkr 

 
Bedömningen är att investeringarna inkl försäljning av materiella anläggningstillgångar kommer omfatta 7,4 
mdr under åren 2022–2026. Lånenivån blir därmed cirka 2,8 mdr förutsatt en bibehållen likviditet om 1,2 mdr 
mellan åren 2022–2026. Vilket behövs för att Västerås ska behålla sitt kreditbetyg. Det förutsätter också en 
resultatnivå exkl finansiella poster om minst 2,5% from 2023 och framåt. Inkluderas prognosen för 2021 så är 
lånenivån uppe på 3,2 mdr ackumulerat 2026. 

Kassaflödesanalys P2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022-
2026

Finansiering
Årets budgeterade resultat 89 278 257 269 281 1 173
Årets resultat finansiella poster 60 52 46 45 44 247
Likviditetspåverkan exploateringsverksamhet -158 -120 172 163 7 64
Justering för avskrivningar 451 515 580 629 668 2 843
Justering för likviditetspåverkande poster som ingår i årets resultat 0
Justering för förändring pensionsavsättning 19 20 41 56 60 196
Summa finansiering 461 744 1 097 1 162 1 061 4 524

Investering i materiella anläggningstillgångar -1 406 -2 023 -2 019 -1 366 -1 061 -7 876

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 500
Investering i aktier och andelar
Summa Investeringsverksamhet -1 306 -1 923 -1 919 -1 266 -961 -7 376

Upplåning 300 846 1 179 823 104 -100 2 852
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 846 1 179 823 104 -100 2 852

Årets kassaflöde 0 0 0 0 0 0

Likvida medel vid årets början 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Likvida medel vid årets slut 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Självfinansieringsgrad 35% 39% 57% 92% 110% 61%
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Bedömningen är att investeringarna inkl försäljning av materiella anläggningstillgångar kommer omfatta 16,7 
mdr under åren 2022–2031. Lånenivån blir därmed cirka 5,8 mdr förutsatt en bibehållen likviditet om 1,2 mdr 
(summa enl sammanställning ovan är exkl prognos för 2021= 0,3 mdr). Likviditeten behövs för att Västerås ska 
behålla sitt kreditbetyg. Beloppen ovan förutsätter också en resultatnivå exkl finansiella poster om minst 2,5% 
efter 2023 och framåt. 

 
  

Kassaflödesanalys 2027 2028 2029 2030 2031 2022-
2031

Finansiering
Årets budgeterade resultat 294 307 319 330 342 2 766
Årets resultat finansiella poster 44 44 44 44 44 467
Likviditetspåverkan exploateringsverksamhet 116 14 10 -7 -83 114
Justering för avskrivningar 745 815 884 973 1 058 7 319
Justering för likv iditetspåverkande poster som ingår i årets resultat 0
Justering för förändring pensionsavsättning 60 60 60 60 60 496
Summa finansiering 1 259 1 241 1 317 1 401 1 421 11 162

Investering i materiella anläggningstillgångar -2 022 -1 852 -1 769 -2 149 -2 014 -17 682

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 1 000
Investering i aktier och andelar
Summa Investeringsverksamhet -1 922 -1 752 -1 669 -2 049 -1 914 -16 682

Upplåning 663 511 352 648 493 5 519
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 663 511 352 648 493 5 519

Årets kassaflöde 0 0 0 0 0 0

Likvida medel vid årets början 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Likvida medel vid årets slut 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Självfinansieringsgrad 66% 71% 79% 68% 74% 67%
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Investeringsplan, totalt, mnkr 

 
 
  

Nämndernas investeringsbudget, mnkr Budget 
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Totalt
2022-
2026

Skattefinanansierad verksamhet
Fastighetsnämnden 753,2 1 253,0 1 078,3 439,7 466,9 3 991,1
Fastighetsnämnden, projekt Mälarporten 43,0 128,8 332,8 428,1 209,3 1 142,0
Kommunstyrelsen 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0
Förskolenämnden 12,5 33,3 36,4 25,5 13,5 121,2
Grundskolenämnden 18,4 38,3 100,6 19,4 20,2 196,9
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,1 8,2 18,0 7,0 7,1 52,4
Skultuna kommundelsnämnd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0
Äldrenämnden 4,0 12,0 4,0 12,0 12,0 44,0
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,9 2,4 2,9 2,4 2,4 13,0
Individ- och familjenämnden 27,1 7,1 2,6 2,6 2,6 42,0
Kulturnämnden 18,0 11,5 10,0 10,0 14,0 63,5
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 18,3 22,2 64,0 38,8 16,0 159,3
Tekniska nämnden, ordinarie investeringar 35,1 39,7 34,5 39,8 40,9 190,0
Tekniska nämnden, gatuunderhållsinvesteringar 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 265,0
Tekniska nämnden, strategiska investeringar 134,9 147,4 133,5 138,9 70,5 625,2
Miljö- och konsumentnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa investering exkl. exploatering 1 149,5 1 774,9 1 889,5 1 237,2 949,4 7 000,6
Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 198,5 79,7 79,1 61,2 625,2
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0
Summa exploatering och markförvärv 256,7 248,5 129,7 129,1 111,2 875,2
SUMMA INVESTERINGAR 1 406,2 2 023,4 2 019,2 1 366,3 1 060,6 7 875,8
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Övrig investeringsram exklusive fastigheter, mnkr 

  

Fastighetsnämnden, investering per 
verksamhet, mnkr

Budget 
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan 
2025

Plan 
2026

Totalt
2022-
2026

Grundskola (inkl. Skultuna kommundelsnämnd) 367,0 767,7 608,8 213,7 145,3 2 102,5
Förskola (inkl. Skultuna kommundelsnämnd) 129,9 242,2 186,6 64,4 46,2 669,2
Gymnasieskola 42,7 35,7 60,9 4,2 5,6 149,1
Idrottsfastigheter 43,2 60,2 74,9 16,1 0,0 194,4
Kulturfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0
Boenden (äldrenämnden m.m.) 22,2 35,4 39,6 59,9 129,9 286,8
Boenden (individ och familj) 6,6 4,5 4,5 4,5 4,5 24,5
Övriga fastighetsinvesteringar 63,6 78,4 65,1 49,0 52,5 308,6
Hamnens utveckling 39,0 6,0 8,0 18,0 3,0 74,0
Extern hyra, hamnen 39,0 23,0 30,0 10,0 10,0 112,0
Projekt Mälarporten (Resecentrum, Etapp 1)* 43,0 128,8 332,8 428,1 209,3 1 142,0
Summa investering exkl. exploatering 796,2 1 381,8 1 411,1 867,8 676,2 5 133,1
Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 198,5 79,7 79,1 61,2 625,2
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0
Summa exploatering och markförvärv 256,7 248,5 129,7 129,1 111,2 875,2

SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETSNÄMNDEN 1 052,9 1 630,3 1 540,8 996,9 787,4 6 008,3
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Investeringsplan 2022-2026 

 
 

  

1,4

2,0 2,0

1,4

1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Plan
2025

Plan
2026

M
d

kr

Välfärdsinvesteringar Infrastruktur Idrott och kultur Mälarporten
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Västerås stads organisationsschema 
 

 



 

 

VÄSTERÅS STAD  
 
 2021-10-21 

 
 

  

100 

Koncernstruktur 
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INLEDNING 
Västerås ska vara en attraktiv stad för medborgare att trivas i med hög servicenivå 
och hög livskvalitet. Västerås ska ha bra och funktionella kommunikationer till och 
inom staden för både varor och människor. För oss moderater och kristdemokrater är 
det viktigt med ett levande centrum som ger förutsättningar för en stark handel och 
där människor kan känna sig trygga.  
 
Genom tillväxt stärks Västerås stads ekonomi. Ju flera som arbetar desto mer ökar 
stadens intäkter och vi kan förstärka utbildning och omsorg. Att Mälardalens 
högskola blir universitet ger stora möjligheter för forskning, innovation och 
kompetensförsörjning i Västerås. Den viktigaste förutsättningen för att flera ska 
arbeta är företag som anställer. Västerås ska ha ett bra företagsklimat. Ett bra 
företagsklimat lockar fler företag att etablera sig och befintliga företag att växa i 
Västerås. Då får inte Västerås stad konkurrera osunt med det lokala näringslivet. 
Staden måste också bli bättre på upphandlingar och det ska vara enkelt och rättvist 
när staden gör upphandlingar. En positiv syn på företagande ska också genomsyra 
hela staden och alla anställda. Det är därför viktigt att uppmuntra kommunalt anställd 
personal att ta över verksamhet, starta företag och driva eget. 
 
Bekämpa otrygghet 
Regeringen med socialdemokraterna i spetsen har idag kapitulerat med att 
upprätthålla tryggheten i Sverige. Problem som allt mer vältras över på kommunerna. 
Trots att Sverige är ett av de länder som hårdast beskattar sina medborgare klarar 
staten inte av att tillgodose något så basalt som att västeråsarna ska känna sig 
trygga. Det borde vara självklart att västeråsare kan röra sig fritt i sin stad utan att 
uppleva risk för våld eller hot, oavsett tid på dygnet. Kommunpolitikernas nya uppgift 
tycks vara att garantera invånarna den mest grundläggande tryggheten.  
 
Allt kan inte göras av en kommun men vi menar att kommunen ska göra det vi kan 
för att öka tryggheten i staden. Vi har därför i vår budget lagt olika typer av 
trygghetssatsningar. Genom att se över belysning, röja buskage och ta bort klotter 
kan den upplevda tryggheten förbättras. Vi behöver trygga stråk med 
kameraövervakning till exempel på sträckan mellan Västerås station och centrala 
Västerås. 
 
Det behövs fler ordningsvakter och väktare för att stoppa rån, narkotikaförsäljning 
och upprätthålla ordningen i Västerås. Lokaler och skolor måste genomsökas 
regelbundet med narkotikahundar. Att kollektivtrafiken har flexibla nattstopp där 
resenären får gå av ensam ökar också tryggheten.  
 
Det behövs akuta åtgärder nu men också ett långsiktigt arbete för att öka tryggheten. 
Det är därför centralt att fler barn klarar skolan med godkända betyg och att åtgärda 
långtidsarbetslösheten så att fler barn ser sina föräldrar gå till arbetet. Föreningsliv 
och idrott är viktiga förebyggande verksamheter. 
 
Bryt utanförskap 
Många personer från andra länder kommer till Västerås och Sverige och bidrar aktivt 
och positivt till vår utveckling. Tyvärr hamnar alltför många av dessa i ett långvarigt 
utanförskap där man varken har jobb eller lär sig svenska språket trots att man har 
bott i Västerås under många år. Detta måste brytas för att inte samhället ska slits 
isär. Särskilda satsningar måste göras för att alla ska lära sig svenska och få 
kunskap om vilka regler och förutsättningar som gäller här. Det finns grundläggande 
värderingar som alla ska respektera. Därför måste vi motverka hederskultur och 
bekämpa det hedersrelaterade våldet som ökar. 
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Det går att bryta utanförskapet, centralt är att lyckas i skolan, ha föräldrar som 
arbetar eller studerar och trygga miljöer utan gängkriminalitet. Det går att lyckas som 
ny i Sverige. 
 
Vi har föreslår flera åtgärder i årets budget. Det handlar om att se till att de små 
barnen lär sig svenska genom språkförskola och en riktad satsning på behöriga 
lärare i utsatta områden. Bästa sättet att lyckas är att ha ett jobb, då krävs åtgärder 
som krav på aktivitet för försörjningsstöd. Detta kan med fördel kombineras med att 
exempelvis skapa sysselsättningsåtgärder genom att ta hand om den yttre miljön i 
Västerås. 
 
Stärk valfriheten, omsorg och utbildning 
Under de kommande årtiondena förväntas en kraftig ökning av antalet människor 
som blir 85 år och äldre. Det är en positiv framtidsutsikt, men samtidigt en utsikt som 
innebär utmaningar för kommunerna. Ingen ska behöva känna sig bekymrad över att 
åldras eller som anhörig. Fungerande hemtjänst och äldreboenden borde vara 
självklarheter. Alla är vi olika och har olika behov och önskemål. Inom ramen för de 
behov var och en har rätt att få hjälp med, ska det vara den äldre som bestämmer 
innehåll och utförare. Valfrihet är en självklarhet för oss oavsett ålder. 

Under år 2020 drabbades äldreboenden hårt av pandemin och är fortfarande i 
återhämtningsfasen. Erfarenheter från pandemin måste få genomslag i den framtida 
planeringen av äldreboenden. Alla äldreboenden måste också ha tillgång till adekvat 
skyddsutrustning och förstärkt bemanning. Det behövs en satsning på karriärtjänster 
och kompetensutveckling så att fler väljer att jobba inom äldreomsorgen. Den 
medicinska säkerheten måste också förbättras. Därför föreslår vi att en medicinsk 
ansvarig läkare anställs. 

Resurser ska gå till undervisning i skolan och ge verksamheten möjlighet att göra 
nödvändiga åtgärder med syfte att fler elever ska nå godkända betyg i alla ämnen, 
men även att fler elever ska nå toppbetyg. Då behöver den rörliga skolpengen 
förstärkas och byråkratin minska. Aktivt skolval är en självklarhet och istället för att 
begränsa valfriheten ska föräldrar och elever kunna få stöd för att göra ett aktivt val. 
Skolan ska vara en trygg plats fri från narkotika. Hot våld och kränkningar ska aldrig 
bli vardag för Västerås elever och lärare. 
 
Stoppa slöseriet 
Det bristande underhållet av Västerås infrastruktur och fastigheter är ett slöseri med 
skattebetalarnas pengar. När det gäller stadens investeringar måste satsningarna 
vara nödvändiga och inte belasta kommande generationer. Vi moderater och 
kristdemokrater har därför i vår 2022-års budget kraftigt prioriterat att minska 
underhållsskulden av gator, vägar och fastigheter. Vi minskar också investeringarna 
till exempel en bantad utbyggnad av Västerås station. 
  
Utvecklingen med välfärdsfusk och den höga andelen som är långvarigt beroende av 
försörjningsstöd behöver brytas. Alla som har försörjningsstöd men som kan arbeta 
ska utföra arbetspraktik, bedriva studier eller vara i heltidsaktivering. För att komma 
tillrätta med välfärdsfusket behöver socialtjänsten genomföra fler hembesök, 
månadsuppföljningar och kontrollera andrahandsuthyrningar. Västeråsarna ska 
känna trygghet i att de som behöver samhällets stöd också får stöd och att de som 
inte har rätt heller inte får det.  

 
Skatteintäkterna är västeråsarnas pengar och ska hanteras med försiktighet och 
långsiktighet. Till skillnad från majoriteten så prioriterar vi moderater och 
kristdemokrater kärnverksamheterna som trygghet, utbildning och omsorg. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT  
1) Fastställa den kommunala skattesatsen för år 2022 till 20,36 % 
2) Fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad i enlighet med 

Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till årsplan 2022. 
3) Fastställa resultatbudgeten för år 2022 med ett resultat på 222,8 mnkr. 
4) Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande: 

• Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser ska uppgå till minst 30 %. 

• Västerås stads koncerns upplåning ska inte överstiga 88 000 kronor 
per invånare 

• Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
exklusive internbanken ska uppgå till minst 40 %. 

• Västerås stads resultat exklusive finansnetto ska uppgå till minst 2,5 
% av skatteintäkterna, exklusive realisationsvinster och 
exploateringsintäkter. 

• Västerås stads upplåning ska inte överstiga 13 000 per invånare 
 

5) Driftbudget och resultatkrav förrespektive nämnd och styrelse för 2022 
fastställes enligt följande: 

Nämnder  Budget 2022 M och KD 

Förskolenämnden 1 056,9 

Grundskolenämnden 2202,0 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 907,8 

Skultuna kommundelsnämnd 128,4 

Äldrenämnden 1 813,31 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 907,3 

Individ- och familjenämnden 899,4 

Överförmyndarnämnden 15,8 

Kulturnämnden 195,9 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 302,1 

Tekniska nämnden 513,7 

Byggnadsnämnden 39,9 

Miljö- och konsumentnämnden 21,3 

Kommunstyrelsen 216,4 

Kommunrevision 4,9 

Valnämnden 6,4 

Stadsarkivet 9,5 

 
 

 
6)  Att Investeringsbudgeten för 2022 fastställs till 1100 mnkr. 

Investeringsbudgeten för respektive nämnd fastställs enligt följande: 
 
 
 

 
1 Ramen innehåller statsbidrag till skillnad från övriga nämnder för att kunna jämföras med S-styret som 

lagt ut dessa i budget och tagit bort under stadsgemensamma kostnader. 
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Investeringsbudget  mnkr 

Grundskola 147   

Förskola 102 

Gymnasiet 43 

Skultuna  40 

Kultur  

Idrott 10 

Äldre/funktionsnedsatta 22 

Individ och familj 7 

Övriga fastighet 52 

Hamnen 39 

Extern hyra 39 

Exploatering 257 

Mälarporten 23 

Summa Fastighetsnämnden 781 

Tekniska nämnden ordinarie 35 

Tekniska nämnden gatuunderhåll 100 

Tekniska nämnden strategiskt 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Kulturnämnden 
Övriga nämnder 
 
Summa övriga 
 
Totalt  

87 
18 
12 
67 

 
319 

 
1100 

 

 
 

7) Kulturfondens utdelning 2022 beslutas vara 3 013 000 och tillfaller 
kulturnämnden. 

8) Låneram för kommunkoncernen Västerås stadshus AB ska för år 2022 uppgå 
till maximalt 12 000 mnkr, för moderbolaget att löpande fördela inom Västerås 
Stadshus AB. 

9) Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till maximalt 
13 500 mnkr, i syfte att finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, 
dess bolag och kommunalförbund. 

10) Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av resultaträkningens 
olika poster och teknisk justering mellan nämnder, under förutsättning att det 
inte påverkar budgeterat resultat för året. 

11) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 
utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2022. Nämnder och 
styrelser samt bolag ska bidra i lämpliga delar. 

12) Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att uppdatera 
riktlinjer för utbetalning av stöd till elitidrotten. 

13) Stadsledningskontoret har tagit fram förslag på ny resursfördelningsmodell, 
vars handling bifogas och uppdragen 2021/00017, 2017/02326, 2016/00860 
anses hanterade. 
 
 
Att utöver stadsledningskontorets förslag ge följande uppdrag till 
styrelser och nämnder: 
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1) Ge fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till fler försäljningar för att 
undvika att staden lånar till investeringar. 

2) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över alla investeringar och ge förslag 
på hur de kan minskas, till exempel Mälarporten. 

3) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på minskade 
investeringarna inom de närmaste tre åren med minst 1,5 miljarder. 

4) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder för att öka tryggheten i 
Västerås med fler ordningsvakter, trygga stråk med kameraövervakning mm. 

5) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med verksamma i city ta fram 
trygghetsskapande åtgärder som gör att flera vill besöka centrum. 

6) Ge fastighetsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på 
lämpliga platser för kameraövervakning som ökar tryggheten och minskar 
skadegörelsen. 

7) Ge kommunstyrelsen tillsammans med fastighetsnämnden i uppdrag att 
samordna verksamhet i stadshuset, till exempel näringslivsverksamheten, 
överförmyndaren och miljö- och konsumentnämnden där verksamhet också 
bör vara i närheten av kontaktcenter. 

8) Ge äldrenämnden i uppdrag att ansöka om statliga medel för en satsning på 
att vidareutbilda anställda i svenska språket. 

9) Ge äldrenämnden i uppdrag att ta fram en äldrepeng för särskilda boenden, 
genom att införa LOVen. 

10) Ge skolnämnderna i uppdrag att samordna utbyggnaden av förskolor och 
skolor för att bygga rätt storlek och för den långsiktiga efterfrågan. 

11) Ge förskolenämnden och grundskolenämnden i uppdrag att erbjuda 
alternativa utförare att drifta och bygga nya förskolor och skolor. 

12) Ge Bostad AB Mimer i uppdrag att förstärka sin soliditet och öka 
försäljningen. Mimer ska maximalt äga 30 % av hyresrätterna i Västerås. 

13) Ge nämnden för idrott, fritid och förebyggande i uppdrag att tillsammans med 
de pedagogiska nämnderna återkomma med trygghetsskapande åtgärder 
som kan finansieras inom ramen för kommunstyrelsens trygghetssatsning. 

14) Ge individ och familjenämnden tillsammans med utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram åtgärder för att minska 
långtidsarbetslösheten och beroendet av försörjningsstöd. 

15) Ge individ och familjenämnden tillsammans med utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att se till att det genomförs ett 
kunskapstest efter avslutad samhällsorientering. 

16) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag där tillsynsavgifter och 
andra avgifter för företag ska kunna betalas i efterhand utifrån genomförd 
tillsyn (så kallade Rättviksmodellen). 

17) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över nämndstrukturen för 
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd för att samordna i gemensam 
nämnd inför nästa mandatperiod. 

18) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att minska antalet styrdokument i Västerås 
stad. 

19) Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny resultathanteringsmodell 
utifrån den nya resursfördelningsmodellen. 

20) Ge uppdrag till kulturnämnden och pedagogiska nämnderna att undersöka 
möjligheten till samordning mellan skolbibliotek och stadsdelsbibliotek. 

21) Ge fastighetsnämnden och nämnden för idrott, fritid och förebyggande i 
uppdrag att sälja Fredriksbergsbadet och till Bostad AB Mimer att köpa badet. 

22) Ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram lämpliga platser vid målpunkter för 
parkering av hyrda elsparkcyklar. 
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FÖRSKOLENÄMNDEN, GRUNDSKOLENÄMNDEN OCH 
UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 
Utbildningsnämnderna har tillsammans med föräldrar en avgörande roll för att skapa 
goda förutsättningar för barn och unga i Västerås. Kunskap, arbetsro och trygghet är 
nyckelord som måste prägla Västerås skolor och förskolor. Våra unga västeråsare 
ska möta kunskapsutmaning och en positiv framtidstro. Vi är övertygade om att en 
framgångsrik skola byggs av engagerade och kompetenta lärare och rektorer. 
Minskad administration, fokus på uppdraget och tryggare skola är några områden 
som måste prioriteras. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap är en förutsättning för att 
elevernas resultat ska förbättras. 
 
En tryggare skola skapar förutsättningar för kunskapsinlärning. En skola utan 
arbetsro, med utbredd mobbing och otrygghet är inte en fungerande skola. Vi vet att 
det finns narkotikahandel i anslutning till skolor och pedagoger hittar rester av 
narkotika på förskolegårdar. Därför är vi idag i ett läge där fler trygghetssatsningar är 
avgörande. Hela kommunen måste samlas. Kameraövervakning och regelbundna 
besök av exempelvis narkotikahundar är några förslag för att få bort drogerna från 
skolorna. Se ekonomiska satsningar i NIFF och KS.  
 
Nämnderna sätter ramarna samtidigt som det är professionen som vet vilka åtgärder 
som krävs för att eleverna ska nå kunskapsmålen och att fler ska nå toppbetyg. 
Tyvärr är det fortfarande väldigt många elever i Västerås som inte klarar godkända 
betyg. Ett annat tydligt exempel är att individuella programmet är ett av de program 
som har flest elever på gymnasiet. Den bästa åtgärden mot ett framtida utanförskap 
är att klara skolan, därför måste fler uppnå godkända betyg. Den höjda skolpengen 
ska gå till varje skola och följa varje elev utan avdrag för verksamhetsgemensamma 
resurser eller att man kräver att skolor ska gå med ett extra stort överskott. Jämfört 
med flera andra kommuner har Västerås större administration. 
 
För de allra minsta lägger vi grunden för framtida skolframgångar. Där skapar vi även 
grunden till den trygghet som ska prägla deras tid i förskola och skola. De allra 
minsta behöver mindre sammanhang därför satsar vi på minskade barngrupper i 
förskolan för de yngsta barnen. En förutsättning för att i framtiden klara grundskolan 
är det svenska språket. Svenska språket är grunden för att klara skolan därför gör vi 
en särskild satsning på språkförskola. 
 
Lärarnas roll är fundamental för elevernas kunskaper och deras inlärning. Vi behöver 
se till att duktiga lärare finns på skolor där elevresultaten är dåliga. Vi satsar därför 
på ett lönetillägg för behöriga lärare som arbetar i utanförskapsområden. 
 
Skolan möter idag många otrygga och stressade barn. Antalet hemmasittande barn 
ökar också. Elevhälsan måste fortsätta utvecklas för att möta elevers behov av stöd 
och hjälp.  
 
Vi återgår till tidigare regler för hur många timmar barn har rätt till när det gäller 
fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande. Detta ger barn som måste 
ha långa dagar, färre barn i gruppen under en tid av dagen. Barn med särskilda 
behov har givetvis alltid rätt att söka om utökad tid på fritidshem om behov finns. 
Förskolorna ska även samordna öppettider för att kunna klara ekonomin och minska 
barngruppernas storlek.  
  
Oavsett om det är en fristående eller kommunal verksamhet ska den hålla hög 
kvalitet. Västerås stads upphandling måste bli bättre med tydliga kvalitetskriterier, 
särskilt när det gäller SFI. Västerås stad ska samarbeta med andra aktörer för att få 
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bästa möjliga utbildning oavsett om det handlar om förskola, grundskola, 
gymnasieskola, SFI eller vuxenutbildning.   
 
Kopplingen till det lokala arbetslivet behöver fortsätta att utvecklas och den 
gymnasie- och vuxenutbildning vi erbjuder ska vara förankrad i elevernas kommande 
yrkesliv. Det ställer också krav på att erbjuda utbildningsplatser som leder till jobb 
och den aktuella arbetsmarknaden. Detta gäller givetvis de arbetsmarknadsåtgärder 
som kommunen erbjuder. Arbetsmarknadsåtgärder är i stora delar ett statligt 
uppdrag och Västerås har historiskt tagit ett stort ansvar. Vi behöver se över vad 
staden erbjuder och säkerställa att erbjudna åtgärder får önskad effekt.   
 
Genom avtal med andra kommuner kan Västerås stad samordna 
gymnasieutbildningar för att öka kvalitet och minska kostnader. Om det finns en 
närliggande kommun som driver en utbildning av hög kvalitet måste inte Västerås 
göra samma sak. Programutbudet på gymnasieskolan behöver ses över och 
lokalkostnaderna minska. Det måste skapas en långsiktigt hållbar lösning för 
gymnasieskolans lokalförsörjning.   
 
Ett stort problemen som våra utbildningsverksamheter möter handlar om brister i 
lokaler. Det saknas idag en långsiktig framförhållning. Behovet av lokaler ska 
tillgodoses vid utveckling av nya eller befintliga områden. 
  
Ett annat problem är svårigheter att rekrytera behörig personal. Det ställer krav på 
samordning och samarbete. Västerås stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Studie- och yrkesvägledningen behöver användas för att hjälpa elever göra kloka val 
som leder till arbete och studier. Arbetsmarknadskunskap är ett exempel för att 
underlätta elevernas framtida val.   
 

Våra förslag: 
 

• Satsa på språkförskola. 

• Minskade barngrupper för de små barnen i förskolan. 

• Satsa på behöriga lärare i utanförskapsområden. 

• 500 kronor per elev i ökad skolpeng. 

• Förstärk skolans ledarskap, satsa på rektorerna. 

• Flytta mobbarna, inte de som blir utsatta. 

• Öka samarbetet med näringslivet och närliggande kommuner för att utveckla 
gymnasieskolan. 

• Högre kvalitetskrav på SFI. 
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Förskolenämnd, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 1 039,0 

Budget 2021 1 025,7 

Demografiuppräkning 9,5 

Pris och löneuppräkning  23,0 

Prioritering/omprioritering 0,3 

Karriärtjänster 1,0 

Små barn i förskolan gruppstorlek 5,0 

Ändrat barnantal budget 2021 -1,6 

Minskad overhead inom kommunala utföraren -2,0 

Språksatsning svenska 5,0 

Samordnade öppettider -6,0 

15 timmar per vecka eller sommar och jullov -3,0 

Årets budget 1 056,9 

Jämförelse tjänstemannaförslag 7,0 

 
 

Grundskolenämnd, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 2 106,1 

Budget 2021 2 132,8 

Demografiuppräkning 30,4 

Pris och löneuppräkning  46,6 

Prioritering/omprioritering -0,5 

Karriärtjänster fritidspedagoger 0,3 

Lönetillägg behöriga lärare utsatta skolor 5,0 
Satsning ledarskap, lönetillägg bästa 
rektorerna 2,0 

Skolsatsning 500 kr per elev 9,5 

Ingångsram minskat elevantal 2021 -12,6 

Minskad overhead inom kommunala utföraren -5,0 

Ej fritids vid föräldraledighet -6,5 

Årets budget 2 202,0 

Jämförelse tjänstemannaförslag 41,5 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 
mnkr 

Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 878,0 

Budget 2021 902,4 

Demografiuppräkning 22,7 

Pris och löneuppräkning  19,4 

Prioritering/omprioritering 1,5 

Minskat elevantal budget 2021 -14,2 

Minskning lokaler Wijkmanska -2,0 

Minskad omfattning arbetsmarknadsåtgärder -6,0 

Översyn av projekt -2,0 

Minskad kostnad Tranellska -5,0 

Se över programutbud och avtal -7,0 

Alternativ drift yrkeshögskolan -2,0 

Årets budget 907,8 

Jämförelse tjänstemannaförslag 5,1 

 
 

Skultuna kommundelsnämnd, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 125,8 

Budget 2021 124,6 

Demografiuppräkning 1,6 

Pris och löneuppräkning  2,8 

Samordnade öppettider förskolan -0,5 

Karriärtjänster 0,1 

Skolsatsning 500 kr per elev 0,3 

Minskad overhead inom kommunala utföraren -0,2 

Lönetillägg behöriga lärare utsatta skolor och   
Satsning ledarskap, lönetillägg bästa 
rektorerna 0,1 
Ej fritids vid föräldraledighet/15 timmar per 
vecka eller sommar och jullov -0,4 

Årets budget 128,4 

Jämförelse tjänstemannaförslag 2,2 
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ÄLDRENÄMNDEN OCH NÄMNDEN FÖR PERSONER 
MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Pandemin har visat på brister inom äldreomsorgen och i omsorgen för personer med 
funktionsnedsättning samtidigt som många västeråsare har gjort stora insatser för att 
hjälpa till. Västerås måste ha råd att leverera omsorg även efter valåret 2022 utan att 
luta sig på osäkra tillfälliga statsbidrag.  
 
Det ska vara tryggt att bli gammal i Västerås. Vi vill valfriheten ska öka och ge 
individen makten över sin ålderdom framför systemet. Den äldres vilja ska alltid vara i 
centrum. Precis som en äldre idag har rätten att få välja mellan olika 
hemtjänstutförare måste det bli lika självklart att själv få välja mellan olika typer av 
äldreboende, det vill säga mellan offentliga och privata utförare och äldreboenden 
med olika inriktning. Därför vill vi införa lagen om valfrihet (LOV) när det gäller 
äldreboenden och servicehus i Västerås. Det vi kallar för äldrepeng.  
 
Valfriheten inom hemtjänst på landsbygden måste möjliggöras genom att ge alla 
utförare samma villkor att verka där som egenregin. Vi vill minska antalet personer 
som äldre möter i hemtjänsten, det kallar vi kontinuitetsgaranti. Vi vill stärka 
demensvården genom att förstärka bemanningen och utbilda fler Silvia-systrar. Vi 
behöver också bekämpa det digitala utanförskapet hos äldre.  
 
I dagsläget måste det ekonomiska utrymmet riktas mot att förstärka bemanningen 
och att förbättra personalsituationen samt att skapa en arbetsplats som gör det 
möjligt att klara rekryteringsbehovet på sikt. I det arbetet är det viktigt att arbeta bort 
delade turer. 
 
Den medicinska kvalitéten i verksamheterna måste förstärkas och läkarnärvaron 
likaså. Behovet av dubbel bemanning ökar då vårdtyngden stadigt höjs och 
vårdinslaget kommer att bli större i samband med att nära vård införs. Insatser måste 
också vidtas för att komma tillrätta med de risker som medföljer låg 
vaccinationstäckning inom omsorgsnämnderna. Det är viktigt att de som arbetar i 
omsorgen har kunskaper i svenska språket. 

För att komma tillrätta med otryggheten som många äldre känner i ordinärt boende, 
behöver Västerås stad bygga ut och öka antalet trygghetsboenden. Detta skulle 
underlätta för bland annat medflyttare och äldre västeråsare som har få 
hemtjänsttimmar men som känner otrygghet i sitt ordinarie boende. Ett 
trygghetsboende är för seniorer som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad 
de kan få i sitt nuvarande hem. Om en partner blir sjuk medan livskamraten är frisk 
kan det förutom parboendegarantin vara bättre för båda att det går att bo anslutande 
boenden än tillsammans på ett äldreboende. Det är viktigt att det byggs 
kombinationer av lägenheter, trygghetsboenden och äldreboenden. 

I det svåra ekonomiska läget måste äldrenämnden vända på varje krona. Idag finns 
ett antal tomma servicehuslägenheter som kan omställas utifrån behov, kösituation 
och status på lokaler. Genom att upphandla hemtjänst och äldreboenden kan 
kostnaderna minska samtidigt som kvaliteten behålls. Onödig administration som en 
äldrekommission behöver inte genomföras utan resurserna ska användas till att ge 
full kompensation för löne- och prisökningar.  

Det måste vara möjligt att växa som anställd i Västerås stad både löne- och 
ansvarsmässigt. Därför har vi prioriterat en satsning på karriärtjänster både inom 
äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning. Vi måste höja 
statusen på att arbeta inom omsorgen och klara rekryteringen.  
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Nämnden för personer med funktionsnedsättning behöver i sina beställningar se över 
utformningen av framtidens bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det 
handlar om ordinärt boende med stöd, trapphusboenden, satellitlägenheter, 
gruppbostäder och så vidare. Ett särskilt fokus ska vara på teknik, funktion och 
innovation. Fler verksamheter inom nämnden för personer med funktionsnedsättning 
kan upphandlas för att få en mångfald av olika utförare samtidigt som det också är 
kostnadseffektivt.  Det behövs också en långsiktig planering för behovet av nya 
grupp-, servicebostäder och psykiatriboenden. 

Inom nämnden för personer med funktionsnedsättning pågår arbetet med att få ut 
flera på den ordinarie arbetsmarknaden. Detta genom att permanenta SPIRA-
projektet. 
 
Vi vill införa en ersättning för de som går i sysselsättning psykiatri, likt habiliterings-
ersättningen. I grunden borde statens ersättning till kommunerna för 
habiliteringsersättning också inkludera personer som har en psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Vi behöver se till att vi når målet om att bygga 1-2 gruppbostäder/servicebostäder om 
året för att säkerställa framtida behov. Lokalkostnader behöver ses över, då vård- 
och omsorgsförvaltningen är den förvaltning med flest kvm/medarbetare. 
 
Våra förslag:  

• Införa en äldrepeng för äldreboenden (lagen om valfrihet LOV). 

• Utöka bemanningen på våra äldreboenden. 

• Möjliggör valfrihet för alla inom hemtjänsten, dvs även på landsbygden. 

• Ta bort delade turer. 

• Anställ medicinskt ansvarig läkare för äldreboenden. 

• Bygga fler trygghetsboenden och kombinationer av boenden. 

• Komma tillrätta med riskerna kopplat till låg vaccinationstäckning hos 
personalen. 

• Inrätta en tjänst för att stödja och underlätta kontakterna och den enskildes 
ansöka hos Försäkringskassan för de med behov av personlig assistans.  

• Inför ersättning till deltagare i sysselsättning psykiatri. 

• Inför karriärtjänster. 

• Lagerhåll skyddsmaterial. 
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Äldrenämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 1 691,6 

Budget 2021 1 678,8 

Demografiuppräkning 18,7 

Pris och löneuppräkning  37,4 

Prioritering/omprioritering 5,3 

Statsstöd enl. S-styret i budget (ett år)2 59,0 

Omvandla servicehus till trygghetsboende -3,0 

Karriärtjänster 1,0 

Lagerhållning skyddsmaterial 1,0 

Arbeta bort delade turer 8,6 

Valfrihet i hemtjänsten 5,5 

Prioritering bemanning 7,0 

Mötesplats äldre funktionsnedsatta 0,2 

Avveckla Äldrekommission -0,5 
Alternativ drift hemtjänst/minskat behov fler 
äldreboende -3,0 

Uppföljning avgifter/uteblivna besök -2,0 

Samordnad hemgång från korttidsboende -2,0 

Anställ medicinskt ansvarig läkare 1,3 

Årets budget 1 813,3 

Jämförelse tjänstemannaförslag 96,0 

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, 
mnkr 

Budgetram 
2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 841,2 

Budget 2021 883,3 

Demografiuppräkning 12,1 

Pris och löneuppräkning  18,6 

Ersättning sysselsättning psykiatri  1,0 

Delade turer/Spiraprojektet 2,0 

Karriärtjänster 0,3 

Minskade lokalkostnader -3,0 

Ökad upphandling/fler alt. Utförare -4,0 

Åtgärda välfärdsfusk -3,0 

Årets budget 907,3 

Jämförelse tjänstemannaförslag 8,6 

 

 
2 S-styret har lagt in 59 miljoner som är riktat statsbidrag från 2021 i sin budget och minskat kostnaden 

under stadsgemensamt. Dessa är osäkra och vi visar att dessa om vi får dem ligger under 

Äldrenämndens budget och ram. 
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INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN 
Individ- och familjenämnden är det yttersta skyddsnätet för de västeråsare som mest 
behöver samhällets stöd. Det handlar om allt ifrån stöd till barn och ungdomar som 
växer upp i otrygga miljöer till äldre som efter ett långvarigt missbruk behöver 
samhällets stöd.  

Nämnden har gått från ett stort och eskalerande underskott till ett minskat underskott. 
Moderaterna och kristdemokraterna har varit drivande i att nämnden har gått från ett 
passiviserande synsätt till ett rehabiliterande synsätt. Det är detta som har gett 
resultat och Individ- och familjenämnden behöver fortsätta det arbetet. Fler behöver 
gå från försörjningsstöd till självförsörjning, fler behöver gå från sociala 
boendekontrakt till eget boende och fler insatser behöver ges förebyggande. 

Orosanmälningar för barn och ungdomar är på en fortsatt hög nivå. Anmälningarna 
kommer framförallt från polisen, förskolan och skolan. Det finns flera olika 
anledningar till ökningen, till exempel har barn och ungdomar ett annat 
förhållningssätt till droger, den psykiska ohälsan har ökat och fler familjer behöver 
stöd. Detta har resulterat i att allt för många av Västerås barn och ungdomar är 
placerade i heldygnsvård.  

Öppenvårdsinsatserna i Västerås måste förstärkas, stödet för barn och ungdomar 
och till deras föräldrar behöver komma till i ett tidigt skede och följas upp på ett bättre 
sätt. Det förebyggande arbetet behöver utökas för att förhindra situationer där barnen 
inte kan vara kvar i sina familjer.  

För att fånga upp barn och ungdomar som rör sig i olämpliga miljöer och lever under 
omsorgsbrister behöver samarbetet mellan förskolan, skolan, fältarbetande 
socionomer och polisen förstärkas. Skolorna, förskolorna och fritidsgårdarna ska 
vara trygga platser för barn och ungdomar. För att freda dessa platser från droger vill 
vi att skolgårdarna, skolorna, fritidsgårdarna och förskolorna rutinmässigt 
genomsökas med knarkhundar. Där barn och ungdomar vistas ska inga droger 
förekomma. Från Moderaterna och kristdemokraternas sida vill vi även förstärka den 
vuxna närvaron i Västerås centrum och stadsdelar med lokalt anställda 
ordningsvakter och fler fältarbetande socionomer. 

När en person tar steget att bryta en destruktiv och våldsam relation eller när det 
handlar om en person som är redo att bryta med sin familj eller släkt på grund av 
hedersförtryck måste samhället stå berett med tillräckliga insatser. För Individ- och 
familjenämnden handlar det inte sällan om dyra placeringar i skyddat boende i 
kommuner utanför Västerås. I de fall som det finns förutsättningar ur ett säkerhets- 
och lämplighetsperspektiv, ska socialtjänsten alltid i första hand flytta på 
våldsverkaren. Detta är en möjlighet som finns om till exempel våldsutövare får stöd 
från Individ- och familjenämnden. 
 
Alla västeråsare har rätt till tak över huvudet och en möjlighet till ett eget hem. 
Bostad först och tak-över-huvudet-garantin behöver fungera i Västerås. Det måste 
säkerställas att det finns akutplatser för kvinnor med missbruk, en grupp som ofta är 
utsatta för våld, för att kunna slussa dem vidare till mer långsiktiga lösningar. Ingen 
ska ofrivilligt behöva sova ute. Tillsammans med civilsamhället kan nämnden 
genomföra mer för stadens hemlösa.  

När en missbrukare är rehabiliterad och har ett annat behov av samhällets stöd är 
det viktigt att andra nämnder tar sitt ansvar. I Individ- och familjenämndens boenden 
bor det till exempel i dag 18 personer som är över 65 år som inte längre har ett 
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missbruk samtidigt som Äldrenämnden har kostnader för drygt hundra lediga 
servicehuslägenheter för äldre. Individ- och familjenämnden har inte 
spetskompetensen för att vårda äldre. Genom att få igång en flyttkedja har nämnden 
en möjlighet att hämta hem fler vuxna missbrukare till den egna verksamheten och 
sänka kostnaderna för relativt dyra placeringar utanför kommunen. 

Samtidigt som samhället stöttar människor måste det alltid vara en grundläggande 
utgångspunkt att den enskilde, utifrån sina egna förutsättningar ska kunna klara sig 
själv och förvärvsarbeta. Det är viktigt att drivkrafterna till arbete stärks. Det måste 
därför ställas krav på heltidsaktivitet för att få försörjningsstöd. Krav på aktivitet har 
tidigare visat att många kan gå vidare till egenförsörjning. Kan Borås halvera sitt 
försörjningsstöd så kan vi också kraftigt minska behovet av försörjningsstöd. 
Västerås har inte råd att 53,9 procent av försörjningsbidragstagarna är fast i ett 
långvarigt beroende av socialbidrag och dessa individer har inte råd att fortsätta att 
vara långvarigt beroende av försörjningsstöd.  

Bidragsfusk kan aldrig accepteras. Vi måste säkerställa att de som söker om 
samhällets stöd också har rätt till det. Detta kan ske genom till exempel hembesök, 
genomföra extra kontroller av andrahandsuthyrning och att socialsekreteraren i högre 
omfattning än i dag träffar sina klienter. Individ- och familjenämnden ska också aktivt 
arbeta för att personer som får försörjningsstöd inte har en hyreskostnad som 
överstiger Mimers normhyra. Till exempel ska nämnden inte betala för större 
lägenheter än ett rum och kök för ensamstående personer.  

Våra förslag:  

• Ställ krav på aktivitet för att få försörjningsstöd med regelbunden uppföljning 
genom till exempel fler hembesök.  

• Prioritera det förebyggande arbetet med öppenvårdsinsatser för att förhindra 
sammanbrott i familjer.  

• Prioritera åtgärder för att stödja utsatta för hedersvåld och våld i nära 
relationer.  

• Flytta på våldsverkaren och inte den som är utsatt för våld i nära relationer.  

• Minska det långvariga beroendet av försörjningsstöd genom Boråsmodellen. 

Individ- och familjenämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 789,8 

Budget 2021 893,7 

Demografiuppräkning 11,4 

Pris och löneuppräkning  17,5 

Bättre förebyggande färre placeringar -5,0 

Karriärtjänster 1,0 

Bryta långtidsarbetslöshet -10,0 

Inför normhyra -5,0 

Samordning NF och ÄN boende färdigbehandlade -6,0 

Åtgärda välfärdsfusk -5,0 

Inför Boråsmodellen för försörjningsstöd (ett år) 7,0 

Inför oanmälda hembesök -0,2 

Årets budget 899,4 

 Jämförelse tjänstemannaförslag -11,2 
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KULTURNÄMNDEN OCH NÄMNDEN FÖR IDROTT, 
FRITID OCH FÖREBYGGANDE 
För att Västerås ska vara en attraktiv stad att besöka och leva i behövs ett stort 
utbud av kultur, fritid och idrottsaktiviteter. För att så många som möjligt ska få en bra 
start i livet ska barn och ungas kultur och idrott prioriteras framför vuxnas. Många 
idrottsföreningar och kulturföreningar ett fantastiskt arbete för att skapa gemenskap 
och möjlighet till aktiviteter och idrottande. Vissa verksamheter behöver offentligt 
stöd, medan andra klarar sig med litet stöd eller inget alls. Västerås stads uppgift är 
att underlätta och samverka med civilsamhället, näringsliv och föreningar. En viktig 
uppgift för det offentliga kulturstödet är att medverka till att det finns arenor för 
kulturella aktiviteter. 

Vi vill prioritera en utveckling av kulturhistoriska Vallby friluftsmuseum. Idag är det 
många besökare och verksamheten har under flera år inte fått den uppmärksamhet 
som den borde få. Med en mindre insats kan friluftsmuseet utvecklas ytterligare. Vi 
vill också att Vallby Friluftsmuseum fylls med musik, dans och barnaktiviteter. 

Kulturskolan är viktig för att fler ungdomar ska kunna vara aktiva kulturutövare. Vi vill 
införa lagen om valfrihet (LOV) för kulturskolans musikundervisning. Fler aktörer ska 
kunna erbjuda musikundervisning så att barn och ungdomar tillsammans med sina 
föräldrar kan välja hos vem de vill spela. Vi vill samordna Västmanlandsmusikens 
och Västmanlands Teaters administration och biljettförsäljning för att minska 
kostnaderna.  

Studieförbunden får stora bidrag från Västerås stad trots att de får statliga medel. Det 
är i många fall verksamhet för vuxna och vi vill minska stödet till studieförbunden för 
att kunna göra satsningar på barn och unga.  

Förebyggandearbetet är en viktig del för att förhindra utanförskap, våld och 
kriminalitet. Familjecentrum är en möjlighet att stödja föräldrar i sitt föräldraskap och 
underlätta för integration. Förebyggande arbete handlar bland annat om att lyckas 
stödja föräldrar med små barn för att undvika problem senare när barnen är äldre. En 
annan del är att förhindra stök och våld i skolor genom att medvetandegöra och 
utbilda elever och personal i våldsprevention och sätta tydliga gränser.  

För barn kan idrottsverksamheter vara ett sätt att få en gemenskap, trygghet och 
möjlighet till god hälsa och kondition. Här läggs sunda hälsovanor som de unga tar 
med sig i det fortsatta livet. För att förhindra närvaron av narkotika behöver våra 
anläggningar regelbundet genomsökas med narkotikahund. 

Barn och unga ska ha meningsfulla fritidsaktiviteter på fritidsgårdar, fritidsklubbar och 
deltagande i Västerås rika föreningsliv. Idrottsanläggningarna ska upplevas trygga 
och ge bra möjlighet till idrottande. Välbesökta motionsspår ska underhållas och 
gärna ha någon parkbänk så att alla som vill ska enkelt kunna motionera. Vi vill att 
friidrotten ska få en samlad anläggning för sin verksamhet, den är idag uppdelad på 
tre olika ställen.  

Vi ser gärna att Vedbobacken höjs och genom ett långsiktigt avtal kan detta 
förverkligas. Staden har fått ett glädjande besked som möjliggör byggnation av en ny 
ridanläggning på öster. Denna byggnation frigör också ett fantastiskt område för 
bostadsbyggnation där exploateringsintäkter kan hjälpa till att finansiera 
ridanläggningen.  
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Vi vill underlätta för föreningar att ta över drift och/eller ägande av sina anläggningar. 
Två andra sätt att öka medfinansiering är crowdfunding och sponsring. 

Våra förslag: 

• Prioritera barn- och ungdomsföreningar.   
• Genomför en trygghetssatsning med utbildning för att upptäcka problem 

tidigare och genomsök lokaler med narkotikahund. 
• Bygg den nya ridanläggningen för Hamre ridskola. 
• Inför lagen om valfrihet (LOV) inom kulturskolans musikundervisning.  
• Satsa på Vallby friluftsmuseum. 
• Inför en modell med crowdfunding och sponsring för att bredda 

finansieringsmöjligheterna. 

 

Kulturnämnden, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 185,4 

Budget 2021 203,2 

Demografiuppräkning 2,5 

Pris och löneuppräkning  4,1 

Stadsarkiv egen budget -9,5 

Prioritering/omprioritering 0,1 

Effektivisering (1 %) -2,0 
Valfrihetssystem för kulturskolans 
musikundervisning 1,0 

Vallby friluftsmuseum satsning (ett år) 2,0 

Minskat stöd studieförbunden -5,0 

Samordnad administration teater och musik -0,5 

Årets budget 195,9 

Jämförelse tjänstemannaförslag 3,7 

 

Kulturnämnden stadsarkivet  

Budget 2021 9,0 

Demografi 0,1 

Pris och lönekompensation 0,2 

Nytt e-arkiv 0,2 

Årets budget 9,5 

Jämförelse Tjänstemannaförslag 0 
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 
mnkr 

Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 274,0 

Budget 2021 287,9 

Demografiuppräkning 3,8 

Pris och löneuppräkning  6,1 

Prioritering/omprioritering 2,0 

Effektivisering (1 %) -2,9 

Minskat stöd studieförbunden -0,2 

Trygghetssatsning (ex. familjerådgivning) 4,0 

Genomgång narkotikahund i verksamheter 0,5 
Utbildning medarbetare upptäcka problem 
tidigt (ett år) 1,0 

Årets budget 302,1 

Jämförelse tjänstemannaförslag 6,9 
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MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
Miljö och konsumentnämnden är en myndighetsnämnd men det är viktigt att när 
företag och enskilda är i kontakt med nämnden ska den upplevas som en 
servicemyndighet. Den övervägande majoriteten av västeråsarna vill göra rätt och 
agera miljövänligt. Miljöavgifterna ska spegla just detta. De som har gjort rätt ska 
kunna få en lägre avgift och färre tillfällen av tillsyn. För den som har gjort fel behövs 
däremot en tätare tillsyn och att denne får en högre avgift. Företagen ska betala 
utifrån genomförd tillsyn. Debitering ska ske efter utförd tillsyn och inte innan 
(Rättviksmodellen). 
 
Utgångspunkten i miljötillsynsarbetet måste vara att staden verkar som möjliggörare 
för en hållbar vardag. Det är av stor vikt att Västerås stad arbetar förebyggande. Vi 
vill att nämnden ska prioritera tillsyn av verksamheter där många barn vistas som till 
exempel skolor. Miljö- och konsumentnämnden har även ett stort och viktigt uppdrag 
när det gäller att hjälpa västeråsarna att göra rätt ur miljö och hållbarhetssynpunkt.  
 
Miljö- och konsumentnämnden har i nuläget sin verksamhet utanför stadshuset. Vi 
vill att denna verksamhet flyttar tillbaka till stadshuset för att minska extern inhyrning 
och underlätta samverkan. På så vis tror vi att det kan skapas en vinst både när det 
gäller ekonomi och organisation.  
 
Mälarens vatten är viktigt för Västerås men också för många av våra 
grannkommuner. Vårt mål är att fokusera på att förbättra vattenkvaliteten. I samband 
med framtagande av klimatprogram och vid ansökan av olika former av EU-medel vill 
vi lägga kraften på vattenkvaliteten. Vårt mål är till exempel att Svartåns vatten ska 
hålla så pass bra kvalitet att den ska vara badbar.  
 
Västerås stad är i dagsläget en Fairtrade-diplomerad kommun. Det innebär att 
staden förbinder sig att inte bara att öka inköpen av deras varor utan också att 
opinionsbilda för Fairtrade och betala en årlig avgift. Fairtrade ägs av LO och 
Svenska Kyrkan. Tyvärr är det svårt att urskilja resultatet av alla resurser Västerås 
stad lägger på projektet. Dessutom finns det studier som menar att vanliga arbetare 
inte gynnas alls av märkningen och att den varken leder till bättre arbetsvillkor eller 
högre löner. Staden ska fortsättningsvis göra inköp som är hållbart producerade från 
ett miljö- och arbetsrättsligt perspektiv. 
 
I tider av begränsad ekonomi måste staden prioritera. Därför föreslår vi att stadens 
konsumentrådgivning ska avvecklas då det idag redan finns en nationell 
upplysningstjänst som heter Hallå konsument. Denna tjänst erbjuder vägledning i 
olika typer av konsumentfrågor precis om vår nuvarande konsumentrådgivning gör. 
Dock vill vi att staden behåller den del som riktar sig till skolor om ekonomi, det vill 
säga så att våra barn och ungdomar får tydlig information om rättigheter, skyldigheter 
och risker för konsumenter i fråga om köp, avtal och lån. 
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Våra förslag: 
 

• Prioritera barns miljöer vid tillsyn. 

• Prioritera Svartåns vattenkvalitet. 

• Det ska vara lägre tillsynsavgift för de som gör rätt. 

• Företag ska betala i efterhand för genomförd tillsyn (så kallade 
Rättviksmodellen). 
 

 

Miljö- och konsumentnämnden, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 23,8 

Budget 2021 22,3 

Demografiuppräkning 0,3 

Pris och löneuppräkning  0,5 

Effektivisering (1 %) -0,2 

Ej medlem Fair Trade -0,1 
Avveckla konsumentrådgivning dock ej till 
skolor -1,5 

Årets budget 21,3 

Jämförelse tjänstemannaförslag -2,6 
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BYGGNADSNÄMNDEN, FASTIGHETSNÄMNDEN OCH 
TEKNISKA NÄMNDEN 
Det ska vara lätt att hitta boende och starta företag i Västerås. Därför ska vi ha gott 
om planlagd mark för såväl verksamheter som bostäder och det ska vara goda 
förutsättningar för att bygga bostäder. Idag finns mycket få lediga villatomter i 
Västerås, vilket trissar upp villapriserna och gör att många barnfamiljer tvingas bo 
kvar i lägenhet istället för att bygga hus. Det behövs generellt fler tomter för 
småhus/radhus. Här måste staden underlätta framtagandet av nya tomter. Det måste 
tas fram fler planlagda tomter för företagsetableringar. Det får aldrig vara brist på 
mark att erbjuda företag som vill etablera sig i Västerås. Staden behöver inte äga 
marken men den ska finnas tillgänglig för utbyggnad och nybyggnation.  
  
Västerås behöver också bli en mer attraktiv stad med god arkitektur. Därför vill vi 
omfördela resurser och anställa en stadsarkitekt samt göra en markanvisning till 
arkitekt. Hyresnivån för nyproducerade lägenheter gör det svårt för många att ha råd 
med en ny lägenhet. Vi vill därför göra försök att använda hyresnivån som ett 
kriterium vid lämpliga markanvisningar.  
  
Vi behöver prioritera just detaljplaner och också förstärka för att flera ska arbeta med 
detaljplaner och bygglov. 
  
Västerås ska sträva efter att de kommunala avgifterna ska vara så låga som möjligt, 
särskilt de som ska vara självfinansierade. Det är också viktigt att alla avgifter som 
tas ut av medborgare och företag är motiverade och transparenta.  
 
Väginvesteringar krävs för att Västerås ska vara en funktionell stad. Västerleden 
måste börja byggas och det är under all kritik att detta projekt ännu inte förverkligats 
trots löften och beslut i kommunfullmäktige. Tillsammans med näringsidkarna på 
Erikslund behöver trafiksituationen på området ses över. Alla trafikslag, även bilen, 
behövs i Västerås. Norrleden måste omgående bli 2+2-väg för att komma tillrätta 
med de stora köbildningar som ofta uppstår idag. En annan viktig väginvestering är 
den utlovade vägen till Kärrbolandet. Tidigare eftersatt underhåll av vägar, gator 
samt gång- och cykelbanor gör att det fortsatt behöver läggas stora summor på 
underhåll och görs inte det kan det få förödande långsiktiga konsekvenser. För både 
gator och kommunala fastigheter i Västerås finns idag en betydande underhållsskuld. 
Vi fortsätter tidigare utlovade cykelsatsningar som gång- och cykelbanor till Tidö-
Lindö och Tortuna. Vi driver på för bättre cykelstråk för de som behöver ta sig 
igenom centrum.  
 
Det ska vara lätt att parkera i Västerås och därför måste vi se över var det kan 
placeras fler bil- och cykelparkeringar. Vi vill också införa flera avgiftsfria 30-minuters 
parkeringar i centrala Västerås. Med omställning mot fler el- och hybridfordon ökar 
efterfrågan på laddmöjligheter vid parkeringsplatser runt om i vår stad. Och med 
intåget av enpersonsfordon som elsparkcyklar behöver tekniska nämnden ta fram 
lämpliga parkeringsytor för dessa samt införa licensiering av aktörer som verkar i 
kommunen och här behövs hårdare regler än idag.  
  
Vi vill låta medborgare hjälpa till att rusta upp Bruksleden genom crowdfunding och 
även skötselinsats.  
 
Antalet hundar har ökat under pandemin. Vi har hundrastgårdar på flera områden i 
Västerås men saknar en på öster. Vi vill få till en hundrastgård på östra sidan om 
staden. Crowdfunding och lokalt engagemang kan skynda på en tillkomst.  
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I vår budget finns för nästa verksamhetsår en satsning på yttre underhåll som gator 
och vägar och även en satsning på underhåll av eftersatta fastigheter. Detta är något 
vi sett i delårsrapporter där förvaltningen konstaterar att kostnaderna för skador på 
fastigheter, exempelvis vattenskador ökar, vilket har en korrelation med bristande 
underhåll.  
 
Fler verksamheter behöver samordnas i stadshuset för att minska den externa 
inhyrningen. Energi- och transportrådgivningen kan avvecklas. Dessa tjänster finns 
att köpa på marknaden. Kommunalt ägda fastigheter som inte är av strategisk 
betydelse för kommunens verksamhet kan säljas för att få loss kapital. Exempel är 
sommarrestaurangen på Elba och Skultunagården. De ska inte staden äga.  
 
Inom fastighetsnämndens avdelning för mark- och exploateringsenheten är 
personalomsättningen hela 27 procent. Förvaltningen har tappat mycket av sin 
seniora kompetens som är oerhört viktig när staden ska genomföra 
exploateringsprojekt, näringslivsetableringar och bostadsbyggande. Att bli av med 
kompetenta medarbetare innebär en ekonomisk risk. De interna åtgärderna är inte 
tillräckliga. Därför anser vi det nödvändigt att tillsätta en extern utredning av 
arbetsmiljön. 
 

Upphandling är en omfattande verksamhet inom fastighetsnämnden och Västerås 
stad har stått utan upphandlade avtal inom flera områden och gång på gång har man 
varit för sent ute med att förlänga ramavtal, samtidigt som uppföljningen av de 
befintliga brister. Detta innebär en ekonomisk risk. Bra genomförda upphandlingar är 
en stor besparing och minskar kostnaderna för skattebetalarna. Bra genomförda 
upphandlingar är en stor besparing och minskar kostnaderna för skattebetalarna. 
  
Vedbobacken behöver höjs och genom ett tomträttsavtal kan detta förverkligas utan 
stora kommunala kostnader. Detta behöver skyndsamt genomföras. 
 
För att spara pengar kommer det också att bli nödvändigt att dra ner på flera stora 
investeringsprojekt i Västerås, som exempelvis Mälarporten och omdaningen av 
Stora Torget. Vi vill i princip behålla Stora Torget som det är men sätta om all sten så 
att torget blir gåvänligt.     
  
Våra förslag: 

• En satsning ska genomföras för att öka tryggheten, exempelvis införa trygga 
stråk med kameraövervakning, bättre belysning och borttagande av 
skrymmande buskage på otrygga platser. 

• Bekämpa klotter för att hålla staden ren och snygg.  
• Förbättra vägunderhållet genom att bland annat åtgärda potthål, och andra 

skador på vägar och cykelbanor för att minska den stora underhållsskulden. 
• Påbörja åtgärder för att minska underhållsskulden på kommunala fastigheter.  
• Kommunala avgifter ska vara låga, motiverade och transparenta.  
• Införa fler avgiftsfria 30-minutersparkeringar och se över möjlighet till helg- 

och kvällsparkering i city. 
• Ta fram mer mark för företag samt fler villa- och radhustomter. Många 

villatomter ska säljas som styckebyggartomter dvs till privatpersoner som 
själva vill bygga sina hus. 

• Skapa ytterligare en hundrastgård på östra sidan av Västerås. 
• Genomför extern utredning med åtgärdsförslag för att förbättra arbetsmiljön 

på fastighetsförvaltningen. 
• Inrätta en tjänst som stadsarkitekt. 
• Inför en modell med crowdfunding för att bredda finansieringsmöjligheterna. 
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• Rusta Bruksleden med medborgarengagemang mellan Västerås och 
Skultuna. 

 
Byggnadsnämnden, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 49,4 

Budget 2021 28,4 

Demografiuppräkning 0,7 

Pris och löneuppräkning  1,1 

Prioritering/omprioritering 10,0 

Effektivisering (1 %) -0,3 

Årets budget 39,9 

Jämförelse tjänstemannaförslag -0,7 

 
 

Fastighetsnämnden, mnkr Budgetram 2022 

Resultatkrav fastighetsnämnden 0,0 

Resultatkrav exploateringsverksamhet -30,0 

Årets resultat -30,0 

Tomträtter 50,3 

Skollokaler 2,8 

Verksamhetslokaler 0,7 

Särskilt boende 6,5 

Markförvaltning och övrigt 2,0 

Ökad avkastning 10,0 

Bristande underhåll riktad satsning -10,0 

Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd 62,3 

 
 
 

Tekniska nämnden, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 484,1 

Budget 2021 469,8 

Demografiuppräkning 6,6 

Pris och löneuppräkning  10,7 

Kompensation investeringar (volym) 15,0 

Prioritering/omprioritering 5,0 

Effektivisering (1 %) -4,7 

Ökat underhåll 4,0 
Extra underhåll yttre miljö som gator mm (ett 
år) 10,0 

Minskning klimatsamordnare -0,8 

Avveckla transportrådgivare -1,2 

Avveckla energirådgivare -0,8 

Årets budget 513,7 

 budgetram jmf tj 8,1 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN 
Det är företag som skapar jobb men en stad kan se till att ge förutsättningar och 
underlätta för att företag ska etablera sig och utvecklas. Västerås stads 
företagsklimat måste kraftigt förbättras. Hela staden ska upplevas som en 
serviceorganisation och att det är lätt att vara företagare i Västerås.  
 
Trygghet är den mest grundläggande beståndsdelen i ett gott samhällsbygge och 
tryggheten infinner sig inte av sig själv. Tryggheten i Västerås är ett av de områden 
där kommunstyrelsen måste ta ett tydligt helhetsgrepp. Det behövs prioriteringar som 
stärker och säkrar tryggheten för alla som bor, vistas och besöker Västerås. Vi lägger 
därför resurser under kommunstyrelsen för att kunna ta krafttag mot den växande 
otryggheten som breder ut sig. Vi tar västeråsarnas oro på allvar. 
 
Västerås måste utvecklas än mer till att bli en trygg stad där vi prioriterar åtgärder för 
att motverka bilbränder, hot och våld. Det kan exempelvis göras genom att anlita 
flera ordningsvakter, tillskapa trygga stråk med kameraövervakning och andra 
trygghetsskapande åtgärder, så att västeråsare vågar gå till affären och affärsidkaren 
kan ha öppet, att våga ta bussen från stationen eller gå hem på kvällen från en 
idrottsaktivitet.  
 
För kommunstyrelsen är citys utveckling central och tillsammans med aktörerna i city 
behöver det tas fram konkreta förslag som gör city mer attraktivt och tryggt.  
 
Kommunstyrelsen har ett tydligt ansvar för helheten i stadens budget. För att kunna 
fullfölja detta ansvar krävs ett långsiktigt arbete med att kvalitetssäkra 
beslutsprocesserna.  
 
Vi vill fortsättningsvis se över om verksamheter kan samordnas för att kunna 
effektivisera arbetet och optimera resursutnyttjandet. Vi ser även att det finns stora 
samordningsvinster på lokalområdet så att fler verksamheter kan flytta från externt 
hyrda lokaler till stadshuset eller andra av staden ägda lokaler. Kostnaderna kan bli 
lägre genom att kraftigt minska de projekt som idag ligger under kommunstyrelsen. 
Vi anser inte att staden ska fortsätta att stödja kanalbolaget i Strömsholm.  
 
Västerås har en central upphandlingsenhet som med ett effektivt arbete med 
samordning, uppföljning och kvalitetssäkring av upphandlingar kan spara pengar och 
underlätta för fler att bli leverantörer till Västerås. 
 
Ett annat område där resursoptimering kan ske på är stadens omfångsrika volym av 
olika policys, program och handlingsplaner. Där måste en begränsning och 
samordning ske eftersom det innebär ett omfattande administrativt arbete inte bara 
för kommunstyrelsens utan också för alla nämnder, styrelser och hela 
kommunorganisationen. Vi vill att Västerås stad slutar att delta i olika typer av 
tävlingar, då dessa skapar en ökad administrativ börda. 
 
Miljö- och klimatfrågorna är strategiskt viktiga. Vi ser idag felprioriterade satsningar 
som byggnationen av fisktrappor. Vi väljer att prioritera bort denna typ av satsning för 
att stället prioritera åtgärder för att minska övergödning och omställning från fossilfria 
drivmedel med fler laddstationer för elbilar. Vi ser även att vi som kommun behöver 
verka för att en ren och trygg elproduktion säkras för vår stad och dess invånare.  Vi 
behöver reella insatser som skapar en bättre miljö i vårt närområde och som 
aktiverar och tar tillvara på den kompetens och de resurser som vi har i staden 
gällande forskning, företagande och den gröna jordbruks- och skogsnäringen.  
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Våra förslag: 

• Genomför trygghetsskapande åtgärder och trygghetsstråk med 
kameraövervakning i Västerås. 

• Fokusera arbete och insatser på ett förbättrat företagsklimat och fler 
företagsetableringar. 

• Utveckla city tillsammans med handlare och andra aktörer. 

• Kvalitetssäkra upphandlingar som ska genomföras i tid, förenklas och 
underlätta för fler att delta. 

• Västerås stad ska sluta delta i olika typer av resursdrivande tävlingar.  

• Minska antalet styrdokument. 
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Kommunstyrelsen, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 215,0 

Ettårssatsning ny IT-leverantör upphör -2,5 

Anslag Hamnen -3,5 

Ansökan årets stadskärna   

Rudbeckius 400 års jubileum, 2-årssatsning -0,9 
Ramjustering, kontaktcenter tjänster flyttas till 
Grundskolenämnden -1,6 
Stärkt krisberedskap enligt handlingsplan för beredskap, 
engångssatsning 1,5 

Resursförstärkning internkontroll 1,0 
Upphandling IT-drift samt stadsgemensamma system 
(Raindance) 1,0 

Trygghetsskapande insatser, tillfällig satsning 2021-2023 3,0 

Marknadsavtal till elitklubbar till NIFF- nämnden -2,0 

Pris och demografiuppräkning 4,6 

Prioritering/omprioritering 2,5 

Effektivisering (1 %) -2,2 

Trygghetssatsning  8,0 

Trygghetsatsning (ett år) 7,0 

Uppsökande verksamhet små och medelstora företag 1,0 

Minskning strategiska byggfrågor -1,0 

Ökad självfinansieringsgrad vigslar mm -2,5 

Minskad extern inhyrning lokaler -2,0 

Ej Fair trade -2,0 

Inga krav ekologiska inköp -5,0 

Se över stadens kommunikationsverksamhet -1,0 

Årets budget 218,4 

Jämförelse tjänstemannaförslag 0,3 
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Stadsgemensamma kostnader, mnkr  Budgetram 
2022 

Mälardalens brand- och räddningsförbund 100,7 

Kommungemensam reserv 8,0 

Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal   

Gemensam innovation och utvecklingsbudget 10,0 

Samordnad varudistribution 4,0 

Ökad internhyra 10,0 
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 

200,0  
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 

3,0 

Hem-PC kostnad 4,0 

Minskade förmånspaket/prenumerationer 
-2,0 

 

Markhyra, Mälarenergi -1,2 

Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 5,0 

Interna ränteintäkter -80,0 

Avkastningskrav fastighetsnämnden -62,3 
Statsbidrag ÄN som lagts ut i nämnden för jämförelse 
s-styret -59,0 

Årets budget 140,2 

Jämförelse tjänstemannaförslag -88,0 
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ÖVRIGA NÄMNDER, BOLAG OCH 
KOMMUNALFÖRBUND 
Västerås bolag och kommunalförbund har en stor betydelse för många av stadens 
grundläggande behov med exempelvis tillgång på el och värme, vatten och avlopp, 
avfallshantering och viktiga kommunikationer som hamn och flygplats. 
 
Mälarenergi är ett bolag som har oerhört stor betydelse för klimatomställningen. Det 
handlar om både värme och elproduktion som ska ske på ett hållbart sätt men också 
om att klara investeringar och reinvesteringar inom vatten och avlopp med nya 
möjligheter till exempelvis läkemedelsrening av avloppsvatten. 
 
För att långsiktigt stärka stadens ekonomi vill vi öka avkastningskravet på stadens 
bolag. Vi föreslår en höjning av avkastningskravet med 12 miljoner kronor per år. 
Dock blir effekten för 2022 en höjning med 7 miljoner eftersom beslut om budget tas 
sent på året. Bolagen bör precis som övriga nämnder och styrelser göra 
rationaliseringar, det vill säga det höjda avkastningskravet ska inte leda till 
avgiftshöjningar. Under 2023 föreslås Mälarenergi också att behöva ge en högre 
utdelning på 10 mnkr. Det är också möjligt att sälja affärsområdet elhandel inom 
Mälarenergi som verkar på en konkurrensutsatt marknad och levererar till många 
kunder utanför Västerås.  
 

En översyn av Mimers bostadsbestånd bör ske där det med fördel kan avyttras flera 
fastigheter till förmån för att tillskapa ekonomiska resurser att investera i boende för 
den äldre befolkningen i vår stad. Bostads AB Mimer ska inte äga mer än maximalt 
30 % av hyresbostäderna i Västerås. Mimer behöver därför både sälja fler lägenheter 
och uppmuntra till ombildning särskilt i områden med många hyresrätter för att stå väl 
rustade inför framtiden. Det Västerås behöver är att också Mimer bygger 
trygghetsboenden och äldreboenden. Mimer får köpa Fredriksbergsbadet då de äger 
och sköter anslutande aktivitetspark.  
 
Strategiska fastigheter behöver samverka med Västerås flygplats så att etableringar i 
anslutning till flygplatsen är verksamheter som utvecklar flygplatsen. 
 
Vafab Miljö är ett kommunalförbund som har stora utmaningar. Vi motsätter oss 
fortsatta avgiftshöjningar eftersom det redan skett kraftiga höjningar. Verksamheten 
behöver ses över för att kunna effektiviseras samtidigt som vi tydligt arbetar för att 
minska avfallet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överförmyndaren, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 17,4 

Budget 2021 15,3 

Demografiuppräkning 0,2 

Pris och löneuppräkning  0,4 

Effektivisering (1 %) -0,2 

Årets budget 15,8 

Jämförelse tjänstemannaförslag -1,1 
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Valnämnden, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 2,9 

Budget 2021 6,3 

Pris och löneuppräkning  0,1 

Årets budget 6,4 

Jämförelse tjänstemannaförslag -0,4 

 

Kommunrevision, mnkr Budgetram 2022 

Teknisk ram 2021 enligt ny 
resursfördelningsmodell 8,0 

Budget 2021 4,8 

Demografiuppräkning 0,1 

Pris och löneuppräkning  0,2 

Effektivisering (1 %) -0,1 

Årets budget 4,9 

Jämförelse tjänstemannaförslag 0,0 
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INVESTERINGAR 
Genom att bättre ta tillvara stadens strategiska möjligheter med tåg, flyg, båt och 
vägtransporter har Västerås stora förutsättningar att utvecklas som ett 
kommunikationsnav. På så sätt kan Västerås locka till sig nya invånare, studenter, 
företag och turister. Det är utbildning och omsorg samt investeringar som ger 
förutsättningar för fler jobb. Omfattande investeringar som nya stationen behöver ses 
över för att hamna på realistiska nivåer. Det är inte rimligt att staden lånar i 
storleksordningen 2 miljarder för att finansiera en ny station. Flera nya 
vägutbyggnader behöver genomföras, exempelvis Västerleden och många kan 
finansieras inom ramen för exploatering. Exempel är att delar av breddningen av 
Norrleden kommer att finansieras inom ramen för exploateringen av Sätra.  
 
Investeringar innebär stora framtida kostnader, därför måste alla investeringar göras 
med omtanke om framtida generationer. Västerås riskerar att bli en av de högst 
belånade kommunerna per invånare om inte tydliga prioriteringar genomförs. Alla 
investeringar måste ses över för att se om det går att finna billigare alternativ som 
innebär en lägre investeringskostnad. Det kan handla om allt från materialval till val 
av upphandling. Vi har lagt ett förslag som innebär en betydligt lägre 
investeringsram. Detta kommer inte att räcka utan stora investeringsprojekt som nya 
stationen (Mälarporten) behöver ses över med fokus på att kraftigt minska 
kostnaderna. 
 
Skollokaler i Västerås måste vara funktionella och effektiva. Västerås stad kan inte 
tillåta att lokalkostnaderna ökar kraftigt eftersom det innebär att det blir mindre 
resurser till lärare. Västerås stad ska inte långsiktigt låsa fast sig i dyra 
lokallösningar. Skollokaler som byggs ska vara flexibla så att de kan användas för 
olika utbildningsverksamheter. Skolor i strategiska lägen och som långsiktigt kommer 
att behövas som skolor ska därför behållas inom stadens ägo.  
 
Det behövs fler trygghetsboenden i Västerås för att möta alla de äldre som upplever 
en otrygghet men som inte har ett stort omsorgsbehov. Därför måste staden ge i 
uppdrag till Bostads AB Mimer att bygga trygghetsboenden och också erbjuda att 
hyra in ett antal lägenheter hos de privata aktörer som bygger trygghetsboenden. Vi 
vill dessutom bygga kombinationsboenden med lägenheter, trygghetsboenden, 
äldreboende och servicehus för att möta de individuella behov som finns.  
 
Investeringar som stärker Västerås som etableringsort för företag ska prioriteras. 
Västerås ska vara ett infrastrukturnav. Västerås har en unik infrastruktur med fyra 
transportslag. Genom god infrastruktur underlättas företagsetableringar och att 
företag expanderar vilket ger fler jobb i Västerås. Det handlar om att till exempel 
bygga Västerleden. Västerås måste fortsätta att vara en breddidrottsstad och därför 
krävs nytänkande för att kunna klara kommande behov av nya idrottslokaler. 
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Investeringsbudget  mnkr 

Grundskola 147   

Förskola 102 

Gymnasiet 43 

Skultuna  40 

Kultur  

Idrott 10 

Äldre/funktionsnedsatta 22 

Individ och familj 7 

Övriga fastighet 52 

Hamnen 39 

Extern hyra 39 

Exploatering 257 

Mälarporten 23 

Summa Fastighetsnämnden 781 

Tekniska nämnden ordinarie 35 

Tekniska nämnden gatuunderhåll 100 

Tekniska nämnden strategiskt 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Kulturnämnden 
Övriga nämnder 
 
Summa övriga 
 
Totalt  

87 
18 
12 
67 

 
319 

 
1100 
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Följande tabell visar på en analys av kassaflödet utifrån vårt förslag till 
investeringsbudget. Det kommer under perioden att minska behovet av lån även om 
de tyvärr kommer att under en kort period uppgå till två miljarder 2024.  
 

 

 

 

 

 

Med vårt förslag kommer låneskulden att öka den närmaste tiden för att sedan kunna 
minskas.  För att inte belasta kommande generationer krävs att stadens investeringar 
ses över och minskas.
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RESULTATRÄKNING 
 

Resultaträkning, mnkr 

  

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Verksamhetens intäkter  1 951,6 1 980,9 

Verksamhetens kostnader  10 622,2 -7 823,2 

Avskrivningar  -413,6 -450,9 

Verksamhetens nettokostnad  -9 084,2 -9 353,2 

Skatteintäkter   7 299,5 7 829,1 

Generella statsbidrag och 

utjämning  1 778,9 1 746,9 

Verksamhetens resultat  -5,8 222,8 

Finansiella intäkter          

not 

2 178,9 178,4 

Finansiella kostnader  -100,6 -109,9 

Summa finansnetto  78,3 68,5 

Resultat  72,5 291,3 

Resultat exkl finansiella poster (%)  0,8% 2,3% 

        

 
 

Not 1 Kommunalskatt, generella 

statsbidrag och utjämning 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Skatteintäkter 7 299,5 7 829,1 

Inkomstutjämning 1 133,7 1 234,5 

Kostnadsutjämning -80,5 -66,3 

Regleringspost  463,7 394,3 

Införandebidrag  69,3 20,4 

LSS-utjämning -72,0 -105,7 

Fastighetsavgift 264,7 269,7 

Summa 9 078,4 9 576,0 

Ökning jämförelse budget 312,2 497,6 

Ökning (%) 3,6% 5,5% 

  

Not 2   Finansiella intäkter   Budget 

2021 

Budget 

2022 

        

Utdelning kommunala bolag  31,8 35,8 

Ränteintäkter  147,1 142,6 

Summa externa finansiella 

intäkter   178,9 178,4 
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Nämnder Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 
(delår 1) 

Budget 
2022 
Tjänstemän 

Förändring 
M och KD 

Budget 
2022 M 
och KD 

Skattefinansierad verksamhet             

              

Barn och utbildning             
Förskolenämnden 979,0 1 025,7 1 025,7 1 049,9 7,0 1 056,9 

Grundskolenämnden 1 969,7 2 132,8 2 132,8 2 160,5 41,5 2 202,0 

Utbildnings- o arbetsmarknad 876,8 902,4 911,4 902,7 5,1 907,8 

Skultuna kommundelsnämnd 115,0 124,6 123,1 126,2 2,2 128,4 

Omsorg och stöd             
Äldrenämnden 1 582,6 1 678,8 1 678,8 1 717,3 96,0 1 813,3 

Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 

842,6 883,3 873,3 898,7 8,6 907,3 

Individ- och familjenämnden 944,4 893,7 941,5 910,6 -11,2 899,4 

Överförmyndarnämnden 13,3 15,3 15,3 16,9 -1,1 15,8 

Uppleva och göra             
Kulturnämnden 190,1 194,2 194,2 192,2 3,7 195,9 

Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande 

287,0 287,9 295,7 295,2 6,9 302,1 

Bygga, bo, miljö och trafik             

Tekniska nämnden 455,1 469,8 495,3 505,6 8,1 513,7 

Byggnadsnämnden 27,1 28,4 28,8 40,6 -0,7 39,9 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

20,5 22,3 22,3 23,9 -2,6 21,3 

Näringsliv och arbete              

Gemensam verksamhet             

Kommunstyrelsen 193,3 215,0 212,4 218,1 0,3 218,4 

Kommunrevision 4,4 4,8 4,8 4,9 0,0 4,9 

Valnämnden 2,3 6,3 6,3 6,8 -0,4 6,4 

Stadsarkivet 8,7 9,0 9,0 9,5   9,5 

              

Delsumma 8 511,9 8 894,3 8 970,7 9 079,6 163,4 9 243,0 

              

Fastighetsnämnden             

Fastighetsnämnden övrigt -9,6 0,0 0,0 0,0   0,0 
Fastighetsnämnden, 
exploatering 

-233,8 -30,0 -64,7 -30,0   -30,0 

Delsumma -243,4 -30,0 -64,7 -30,0   -30,0 

              

Stadsgemensamma kostnader 143,8 220,0 243,8 228,2 -88,0 140,2 

              

Verksamhetens nettokostnad 8 412,3 9 084,3 9 149,8 9 277,8 75,4 9 353,2 
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Skatteintäkter och generella 
bidrag 

Bokslut 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 
(delår 1) 

Budget 
2022 

  Budget 
2022 M 
och KD 

Skatteintäkter  7133,6 7299,5 7486,9 7 829,1   7 829,1 
Generella statsbidrag och 
utjämning 1784,8 1778,9 1798,2 

1 746,9   1 746,9 

Totala skatteintäkter 8 918,4 9 078,4 9 285,1 9 576,0   9 576,0 

         

Årets resultat exkl finansiella 
poster 506,1 -5,9 135,3 298,2 -75,4 222,8 
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SAMMANFATTNING 
Moderaterna och Kristdemokraternas budget utgår ifrån att möta dagens 
samhällsproblem. Västerås har en allt ökande otrygghet, våldsbrott har blivit 
vardagsmat, arbetslösheten och långtidsarbetslösheten är hög och många barn går 
ut skolan utan godkända betyg. Västerås tappar i näringslivsranking och vi har ett 
tvådelat samhälle med utanförskap. Detta måste brytas och är därför största fokus i 
vår budget. 
 
Vi gör tydliga prioriteringar. Det handlar om att prioritera åtgärder för ökad trygghet i 
Västerås med en satsning för att anställa bland annat fler ordningsvakter och att 
sätta upp fler trygghetskameror. Skolresultaten måste förbättras där fler lyckas i 
skolan och fler når toppbetygen. Det handlar inte bara om ökade resurser, utan vad 
man gör för att stödja skolan i sitt arbete. Att kunna svenska är ingången till 
samhället. Vi föreslår därför språkförskola och en satsning på behöriga lärare i 
utanförskapsområden 
 
För att hindra att människor fastnar i ett långvarigt bidragsberoende behöver vidtas 
med allt ifrån modeller med krav på aktivitet för försörjningsstöd och oanmälda 
hembesök. Det får aldrig vara möjligt att fuska sig till stöd när det finns så många 
som är i riktigt behov av hjälp. Företag skapar jobb och därför måste stadens 
näringslivsklimat förbättras med bland annat uppsökande verksamhet gentemot små 
och medelstora företag. 
 
När man blir äldre och behöver hjälp och stöd är det självklart för oss att man ska 
kunna välja både vem som utför hemtjänsten och på vilket boende man vill bo, därför 
vill vi införa en äldrepeng för äldreboenden. 
 
Att inte ta hand om befintlig infrastruktur och byggnader gör att vi riskerar ännu högre 
kostnader. Därför måste kraftfulla åtgärder vidtas. Nya skrytbyggnader kan inte 
byggas när vi har stort bristande underhåll. Investeringsbudgeten måste ses över så 
att staden investerar i en takt som är långsiktigt hållbar och att låneskulder undviks. 
Samtidigt ska västeråsarna inte överbeskattas, därför måste varje krona vändas på 
för att det ska gå till rätt åtgärd.  
 
Vi moderater och kristdemokrater föreslår att: 

• Satsa på trygghetsskapande åtgärder som trygga stråk, kameraövervakning, 
fler ordningsvakter, se över belysning och buskage och förstärk samarbetet 
med polisen. 

• Bryta bidragsberoendet och införa Boråsmodellen. 

• Öka den rörliga skolpengen med 500 kronor per elev satsa på fler behöriga 
lärare i utanförskapsområden. 

• Satsa på språkförskola med fokus på svenska språket. 

• Inför en äldrepeng för äldreboenden och bygg fler trygghetsboenden. 

• Förbättra näringslivsklimatet  

• En särskild satsning görs för att förbättra Västerås yttre underhåll och av 
stadens byggnader.  

 
Detta finansieras genom bland annat: 

• Krav på aktivitet för att få försörjningsstöd och åtgärder mot välfärdsbrott. 

• Minskade kommunala resurser till arbetsmarknadsåtgärder, staden kan gärna 
bidra med åtgärder men de ska finansieras statligt. 

• Våga säga nej till uppgifter som kommunen inte behöver utföra. 

• Samordna öppettider i förskolan och barn till föräldralediga som inte har 
särskilda behov ska inte automatiskt ha rätt till fritidshem. 
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Inledning 
 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med sverigevänlig politik för alla. 
Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet 
efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det 
övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög 
grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre 
solidaritet.   

     
Årsplanen är verksamhetens enskilt mest betydelsefulla dokument. Samtidigt som den 
stakar ut vägen vi ska gå, såväl kortsiktigt som långsiktigt, står den över alla övriga 
styrdokument.  
I Sverigedemokraterna Västerås årsplan 2022 sammanställer vi hur vi anser att 
kommunens verksamhet ska inriktas, vad den ska omfatta och vilken kvalitet den ska 
ha. I årsplanen redovisar vi också vår vision för Västerås och hur de ekonomiska 
förutsättningarna ska användas för att skapa ett sammanhållet Västerås.  
 
Segregation, utanförskap, parallella samhällen, klanstrukturer och organiserad 
brottslighet sliter isär samhället. För att vända den trenden krävs mod och 
beslutsamhet för att genomföra såväl akuta åtgärder samt långsiktiga strategier med 
förebyggande arbete. 

 
I Sverigedemokraterna Västerås årsplan 2022 når vi ett resultat på 2,5 %. Detta 
bland annat tack vare minskningar i nettokostnadsavvikelser för nämnderna, 
jämfört med rikssnittet. Det går att hålla högre kvalitet för lägre kostnader. Vi gör 
också satsningar på ett strategiskt arbete med inköp och upphandlingar. 
 
Den tidigare beslutade investeringsramen för Västerås stad behöver reduceras så 
att kommande generationer slipper skuldsättas. Vi väljer därför att låta annan 
aktör finansiera byggnation av ett nytt resecentrum, samt minskar kostnaden för 
onödigt stor överkapacitet i grundskolan.  
 
Vi prioriterar din trygghet och välfärd genom livet.  
 

Trevlig läsning! 
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Vision för Västerås 
 
 
Sverigedemokraterna strävar efter ett samhälle som är öppet, fritt och tryggt för 
invånarna i livets alla skeden.   
Vi har en vision om en kommun där invånare och besökare känner sig hemma. 
I vår stad ska alla vara trygga och slippa vakna upp till skottlossning eller oroa sig 
över om familjens bil blivit uppbränd. Att låta invånarna känna trygghet är 
kommunens i särklass viktigaste uppgift. 
 
I Sverigedemokraternas Västerås känner människor tilltro till samhället, att det 
sociala skyddsnätet finns där när det behövs. Invånarna bidrar till samhället efter 
förmåga och får stöd efter behov.  
Sverigedemokraterna har en vision om en befolkningsökning som gynnar 
kommunen och dess invånare, en socialt hållbar tillväxt. Det innebär en inflyttning 
som åtminstone på mellanlång sikt genererar mer intäkter än utgifter. För att 
lyckas med det krävs goda förutsättningar för nya invånare att kunna bidra till det 
gemensamma.  
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Demokrati 
 

Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
”Att all offentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av 
Sverigedemokraternas principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på 
antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla 
folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling. 
Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till fler 
beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.” 
 

Västerås ska präglas av en levande demokrati där politiska beslut tas i nära dialog 
med invånarna och där goda samtal och medborgarnära perspektiv råder i såväl den 
politiska ledningen som i den kommunala förvaltningen. Sverigedemokraterna sätter 
ett högt värde på att ta till oss medborgarnas åsikter i frågor som berör dem. Inga 
delar av Västerås kommun ska försummas och alla medborgare ska ha möjlighet att 
komma till tals. Kommunledningen bör därför i nära samverkan med invånarna 
diskutera behov och önskemål om förändringar. 
Extrema åsikter varken kan eller ska förbjudas då vi värnar yttrandefriheten. 
Genom historien kan vi ta lärdom och därför är det nödvändigt att minnas vilka brott 
mot mänskligheten diktaturer har begått. Förintelsens minnesdag högtidlighålls runt 
om i landet och så även i Västerås. Sverigedemokraterna i Västerås vill även 
uppmärksamma de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunister.  
Kommunen ska inte bidra med en enda krona till antidemokratiska krafter. 

Trygghet och säkerhet 
 

Att känna trygghet där man bor eller vistas hör till de mest fundamentala behoven 
och rättigheterna i samhället. Under en sammanhängande tid har dessvärre både 
den upplevda och faktiska otryggheten ökat som en följd av samhällsförändringen i 
Sverige. Det gäller också i Västerås. Under flera år har inslag som droghandel, 
gängslagsmål och olika typer av uppgörelser till viss del förändrat stadsbilden och 
bidragit till att begränsa medborgarnas vardag, liv och frihet. Både män och kvinnor 
ska kunna gå ensamma om kvällarna. Inget barn ska oroas över om de kommer bli 
överfallna eller rånade på vägen hem från skolan. Pensionärer ska kunna gå 
ensamma till bankomaten utan att behöva titta sig över axeln. De ska vara trygga i 
att personen som ringer på deras dörr verkligen är någon som vill dem väl. Varenda 
människas hem måste få vara ens fristad. 
 
Det är i grunden statens ansvar att garantera enskildas trygghet och bekämpa brott 
oavsett var i landet man bor. Sverigedemokraterna avser att göra vad som är möjligt 
genom kommunala åtgärder för att Västerås ska vara en så trygg kommun möjligt. 
Sverigedemokraternas ambition är att medborgarna ska få ökad trygghet. För att 
åstadkomma det ska kommunen vidta brottsförebyggande och trygghetsskapande 
åtgärder. Det gäller t.ex. åtgärder för äldre, i det egna hemmet och på särskilda 
boenden. Skolan ska vara en trygg plats med god studiero, fri från droger, 
misshandel och mobbing. Vår gemensamma utemiljö kan tryggas genom att öka 
vuxennärvaron och bevakningen med fler patrullerande väktare och ordningsvakter 
och fältarbetande socialsekreterare.  
Vi föreslår att Västerås stad anlitar ordningsvakter som lyder direkt under polisen 
och kan bistå i hela det geografiska området inom kommungränsen.  
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Ekonomi 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
”Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och 
naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad 
marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande, är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt 
för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden 
såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande. 
 
Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt 
välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.”  
 
 

God ekonomisk hushållning och planering 
En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är god ekonomisk hushållning 
för att undvika situationer där kommunens ekonomi framtvingar hårda besparingar. 
Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. 
Kommunen ska hushålla med de ekonomiska resurserna. Detta innebär att det under varje 
konjunkturcykel krävs ett överskottsmål för att långsiktigt klara välfärden, framtida 
pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. För att uppnå detta 
måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering. 
  
Sverigedemokraterna verkar för att inte skuldsätta kommande generationer. För att klara 
den uppgiften behöver Västerås Stads nettokostnadsavvikelse sänkas vilket innebär att 
kommunens verksamhet ska vara så effektiv och kvalitativ som möjligt, till så låg kostnad 
som möjligt. Den demografiska utvecklingen ställer krav på att effektivisera verksamheten 
samtidigt som lokalutnyttjandet ses över för att hålla nere investeringstakten. 

 
Total låneskuld enligt Sverigedemokraternas investeringsram. 

 
Det är viktigt att investeringarna kan finansieras med egna medel och en större prioritering 
behöver göras på investeringsplanen. Utgångspunkt ska vara att resecentrum finansieras av 
annan aktör och att överkapaciteten på skollokaler minimeras. På så vis får staden lägre 
räntekostnader och nämndernas hyreskostnader minskar.  
Västerås stad ska beakta riskbedömningar, konsekvensbeskrivningar och därmed 
resurssätta ett långsiktigt fastighetsunderhåll som strategisk åtgärd för att säkerställa 
fastigheternas funktionalitet och livslängd.  
 
Kommunen ska ha en väl fungerande fakturahantering och en inköpsavdelning som kan 
arbeta strategiskt och därmed sänka kostnaderna för köp av varor, tjänster och 
entreprenad.  
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 Näringsliv och arbetsmarknad 
 
När det gäller kommunens företagsranking måste Västerås stad ta krafttag och sätta ett 
distinkt mål för densamma, samt vidta de åtgärder som krävs 2022. Företagare önskar en 
positivare attityd från både tjänstemän och politiker. Kriminalitet och otrygghet påverkar 
viljan att etablera företag i Västerås.  Ett av kommunens stora problem ligger i den höga 
arbetslösheten. Västerås kommun sticker ut med en högre öppen långtidsarbetslöshet än 
riket i snitt. Det som är särskilt utmärkande för Västerås är att utomeuropeiska kvinnor är 
den grupp som står längst från arbetsmarknaden. Det är vår uppfattning att den lägesbilden 
är en konsekvens av en allt för frikostig migrationspolitik och kravlös integrationspolitik. 
Istället för långvarigt bidragsberoende och utanförskap för de som rest till Sverige behöver 
återvandring till hemlandet premieras. Kommunen måste aktivt verka för att skapa 
förutsättningar för samarbeten mellan arbetsförmedlingen, socialtjänsten, näringsliv och 
utbildningsväsende för att uppnå ett gott företagsklimat med minskad arbetslöshet som 
följd. Det kan innebära att förbättra den kommunala servicen och kommunens bemötande 
av företag, en än mer serviceinriktad myndighetsutövning med kortare handläggningstider, 
tydliga och transparenta avgifter samt en dialogbaserad myndighetsutövning. Kommunen 
måste underlätta för lokala företag att hitta relevant kompetens som näringslivet 
efterfrågar. Det kan handla om att förmedla utbildningar för befintlig personal, men också 
att knyta an skola och näringsliv på ett bra sätt. Tillgång på kompetent arbetskraft och ett 
gott företagsklimat är avgörande för sysselsättningen. Småföretagande är särskilt gynnsamt 
eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. I Västerås är fyra 
av fem arbeten hos små och medelstora företag. Det är viktigt att kommunen har en 
konstruktiv relation till både små och stora företag för att gemensamt kunna gynna 
kommunens arbetsmarknad och företagsklimat. Kommunen kan även genom 
kunskapsspridning och rådgivning erbjuda stöd vid uppstarten av sociala företag. Denna 
företagsform spelar en avgörande roll för funktionsnedsattas möjligheter på 
arbetsmarknaden. Studenter kan erbjudas praktik inom kommunen, där de genom att 
arbeta tillsammans med yrkesverksamma tjänstemän får den nödvändiga erfarenheten för 
att bli intressanta för näringslivet. På så vis ökar också utsikterna att en större andel 
högutbildade söker sig till och stannar kvar i kommunen.  
Besöksnäringen kommer återigen efter pandemin sysselsätta många, inte minst unga och 
personer som är nya på arbetsmarknaden. Besöksnäringen är relevant i kommunen och 
skapar arbetstillfällen i allt från museum, småbåtshamnar, restauranger och nattklubbar. 
Besöksnäringen fungerar som ett skyltfönster för semestrande turister och alla andra som 
vistas här. Här ska Västerås stad bidra med marknadsföring av både små och stora 
attraktioner. Sverigedemokraterna vill att Västerås stad samverkar med Västerås 
flygmuseum för en ”Roll out”, en flygets dag som tidigare år varit en stor attraktion som 
lockat långväga besök.  
Livsmedelsproducenter i närområdet kan ge kostnadseffektiva miljövinster och bör ges goda 
möjligheter att konkurera vid stadens upphandlingar. 
De viktigaste lösningarna för framtidens miljöutmaningar ligger i teknikutveckling och 
forskning och här ska staden tillsammans med universitetet bidra till ett gott 
forskningsklimat. 
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 Västerås är fullt! 
 
Sverigedemokraterna anser att antalet flyktingar som anvisas till kommunen är för högt. 
Västerås saknar goda förutsättningar att integrera nyanlända. Arbetslösheten är hög, 
långvarigt bidragsberoende, parallella samhälsstrukturer och utanförskapen ökar.  Den 
asylrelaterade invandringen innebär såväl kulturella, sociala och ekonomiska belastningar 
för kommunen. Därför behöver Västerås stad en paus i mottagandet och det ska deklareras 
till länsstyrelsen och regeringen.  
 
För att öka transparensen för kommuninvånare och politiker menar Sverigedemokraterna 
att Västerås stad årligen ska upprätta en analys, där invandrings- och integrationspolitikens 
konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses. 
   
Kombinerat med högre krav på anpassning sig till det svenska samhället vill 
Sverigedemokraterna stimulera till en ökad frivillig återvandring för de som står långt från 
arbetsmarknaden. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina 
hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig 
handläggning och uppföljning. Västerås stad behöver ta fram en återvandringsstrategi för 
effektiv samverkan med Migrationsverket. 
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Kommunens anställda 
Ur Sverigedemokraternas principprogram: 
 
”Sverigedemokraterna utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade 
intressen. 
En god tillgång på arbetstillfällen skänker löntagarna såväl trygghet som valfrihet. 
Tillväxtskapande åtgärder som främjar en sådan utveckling måste således vara centrala i en 
löntagarvänlig politik. 
Arbetsmiljön har stor betydelse för arbetstagarnas psykiska och fysiska hälsa. De anställdas 
välmående får inte äventyras av kortsiktiga vinstintressen.” 

  
Västerås Stad ska vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. En viktig förutsättning är att 
både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön håller en hög nivå. Ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska genomsyra organisationen. Staden har idag ett visselblåsarsystem, 
vilket är bra. 
Sverigedemokraterna föreslår att staden dessutom ska genomföra en undersökning om det 
förekommer tystnadskultur inom verksamheterna, likt den undersökning som gjorts i 
Göteborg. I rapporten från Göteborgs stad står bland annat ” Det tydligaste tecknet på 
tystnaden är den utbredda uppfattningen bland medarbetare att de skulle dra sig för att 
polisanmäla en händelse som de blir vittne till eller själva drabbas av. Anledningen till varför 
man inte vill anmäla händelser är främst för att man är rädd för repressalier från kriminella 
strukturer. Många anställda är också osäkra på vad arbetsgivaren kan ge för stöd om man 
faktiskt anmäler.” 
 
Nyanställningar ska göras baserat på kompetens, där kunskaperna i språket skall 
kontrolleras.  
Sverigedemokraterna anser att kommunens anställda ska kunna få sin lön utbetald vid 
samma tid som de flesta löntagare i det privata näringslivet, d v s runt den 25:e varje 
månad. 
Kommunen bör ta fram en modell som innebär att anställda inom förskola och omsorg 
kompenseras för lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom. 
 
 

Landsbygdsperspektiv 
Då hela kommunen skall leva måste också den aspekten tas med i beslut. En levande 
landsbygd är en grund för att staden skall leva. Vi vill att landsbygden ges möjlighet att växa 
och frodas vad gäller möjlighet att bo och leva i. Den biologiska mångfalden är en 
förutsättning för vår livsmedelproduktion. Vi vill se en ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel inom kommunen, vilket gynnar både företag och den biologiska mångfalden. 
Därför föreslår vi att ett landsbygdsperspektiv ska finnas med i kommunens beslutsfattande.  
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Infrastruktur 
Västerås har samtliga fyra trafikslag, vägar, järnvägar, hamn och flygplats. 
Sverigedemokraterna ser ett stort värde av tillgången till dessa och anser att samtliga 
trafikslag ska utvecklas och underhållas. För flygplatsens framtid vill vi se en bred politisk 
samsyn med en långsiktig tidshorisont. Västerås hamn ska ha möjlighet att hantera gods till 
och från de största fartygen som trafikerar Mälaren.  
Alla investeringar i ny infrastruktur måste vara väl genomtänkta för att möta framtida 
behov. Exploatering ska ske varsamt med hänsyn till de som bor i närheten, den 
omkringliggande miljön, grönområden och kulturhisoriska värden.  

Nämnder 
Förskolenämnden 
Kommunen ska främja valfrihet och mångfald inom barnomsorg. Sverigedemokraterna ser 
positivt på att kommunen erbjuder och främjar alternativa pedagogiska former och 
temaförskolor.  
Vi vill möjliggöra för fler familjedaghem med pedagogisk omsorg, ”dagmammor”.  
 
För de föräldrar som arbetar oregelbundna arbetstider är det viktigt att tillgången till platser 
på ”nattis” är tillräcklig. 
 
Majoriteten av personalen på varje avdelning i förskolorna ska vara utbildade pedagoger. 
Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen. 
Barngrupperna i förskolan får därför inte vara så stora att det innebär allvarliga 
kvalitetsförluster. Staden bör endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg 
enligt lagstadgade krav. Som det nu är kan förvärvsarbetande föräldrar få barnomsorg färre 
timmar än föräldralediga.  
 
Pedagoger ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett krav vid 
nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma nivå. Rätten att kunna 
förstå och bli förstådd i våra viktigaste samhällsfunktioner är en självklarhet.  
 
Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande ska bejakas. Sverigedemokraterna 
anser därför att kommunens barnomsorg inte ska bedrivas utifrån ett genusperspektiv. 
 
Vi menar att modersmålsundervisning försvårar anpassning till det svenska samhället och 
att den tar alltför stora ekonomiska resurser i anspråk. Därför ska kommunen sträva efter 
att modersmålsundervisningen i förskolan, förutom i minoritetsspråken och finska tas bort. 
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Grundskolenämnden 
Ordning och reda i skolan. 
Eleverna ska ha en tydlig struktur, förutsägbarhet och regler att förhålla sig till. Elever 
berättar om att de upplever att lärare inte ingriper när elever mobbas och trakasseras vilket 
är en direkt följd av att lärare känner sig otrygga och inte respekteras av elever och dess 
vårdnadshavare.  
Elever måste kunna avlägsnas från klassrummet då de stör andra elever eller inte visar 
läraren respekt genom att göra som man blir tillsagd. Sverigedemokraterna föreslår att 
kommunen upprättar jourskola för de som vid upprepade tillfällen bryter mot skolans regler 
eller begår brottsliga handlingar. 
För att motverka droger i elevernas skolmiljö ska narkotikahundar regelbundet börja söka 
genom lokaler efter skoltid.  
Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska samhället och dess 
effekter för inlärning av det svenska språket är tveksamt. Sverigedemokraterna föreslår att 
kommunen implementerar en skärpning och precisering av det statliga regelverk som 
reglerar kommunernas skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning enligt den modell 
som redan används i Hörby kommun.  
Investeringar i nya skolor som resulterar i allt för stor överkapacitet behöver reduceras och 
anpassas efter den verkliga demografiutvecklingen. 
 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
Sverigedemokraterna har som målsättning att få en så effektiv matchning av arbetskraft och 
arbetsmarknad som möjligt.  

 
Gymnasieskolans uppdelning mellan studieförberedande och yrkesinriktade program kräver 
en väl utbyggd vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande program 
måste ges en rimlig möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och 
välja en väg inom högre utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap för att säkerställa att 
vi har en befolkning med bildningsnivå som motsvarar de krav och önskemål som 
arbetsgivarna ställer.  
Skollagens övergripande mål med svenska för invandrare (SFI) är att vuxna invandrare ska 
stödjas och stimuleras i sitt lärande. Den som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter 
ska få möjlighet att förvärva sådana förmågor. De övergripande målen är att individen 
utvecklar sin kommunikativa språkförmåga, både muntligt och skriftligt, och därigenom får 
språkliga redskap för ett aktivt deltagande i samhälle och 
arbetsliv.  
Sverigedemokraterna föreslår att kursen Samhällsorientering för nyanlända avslutas med en 
examination, då det i dagsläget endast redovisas närvaro och inte om deltagaren tagit till sig 
informationen. 
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 Äldrenämnden 
Alltför många äldre tvingas idag leva i ensamhet och isolering. Enligt Hjärt- och lungfonden 
innebär ensamhet en kronisk stress som ger fysiska uttryck såsom att matlusten minskar och 
kan leda till undernäring samtidigt som risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke ökar. 
Det är viktigt att ta krafttag mot den skadliga ensamheten.  
Parbogarantin, som innebär rätt till fortsatt sammanboende även när vårdbehoven skiljer, 
måste i alla lägen följas. Sammanboende, som kanske delat ett helt liv tillsammans, ska inte 
tvingas bo i varsitt hushåll när den ena parten fått plats på ett särskilt boende.  
Studier visar att äldre ofta mår både psykiskt som fysiskt bättre av att vistas i miljöer med 
barn. Det finns fördelar med att boenden placeras i närheten av förskolor och skolor. 
 
Matens kvalitet, näringsinnehåll, doft och utseende har stor betydelse för de äldres 
välbefinnande och hälsa. Det är viktigt att utbildade kockar och kokerskor med rätt kunskap 
om livsmedel ansvarar för inköp av råvaror och tillagning av maten på äldreboenden. För de 
äldre på särskilda boenden är det även mycket viktigt att nattfastan inte blir ohälsosamt 
lång. 
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer så länge de privata 
vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav. Vid upphandling av entreprenad 
inom äldreomsorgen ska kvalitet alltid gå före pris.  
 
Personal inom äldreomsorg ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett 
krav vid nyanställningar. Redan anställd personal ska utbildas till samma nivå. Rätten att 
kunna förstå och bli förstådd av sin omsorgsgivare ska också omfatta äldre invandrare som 
på grund av ålder, demens eller andra orsaker tappat förmågan att förstå och kommunicera 
på svenska ska, om förutsättningar finns, erbjudas vård på sitt modersmål. 
I brottsförebyggande rådets rapport ”Brott mot äldre” redogöras det att allt fler äldre råkat 
ut för stölder, rån och överfall i sina egna hem. För att säkerställa äldre människors trygghet 
ska antalet besök från olika personal inom hemtjänsten minimeras till minsta möjliga. 
Scheman och tidsåtgång måste planeras till gagn för våra äldre. 
Sverigedemokraterna föreslår att trygghetsskapande teknik i ordinärt och särskilt boende 
blir avgiftsfritt. 
 
 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 
Begreppet funktionsvariation innebär att alla människor har en egen uppsättning förmågor, 
oförmågor, styrkor och svagheter. Ibland innebär funktionsvariationer också 
funktionsnedsättning, men inte alltid. Målet för Sverigedemokraterna är att personer med 
funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med övrig befolkning. De ska få 
det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. I dagsläget bekostar 
deltagarna inom Daglig verksamhet själva sina resor. Dock så får deltagarna ta del av ett 
statsbidrag som innebär att de får dubbel habiliteringsersättning vilket man kan tycka är en 
sorts ”subvention”. De som har arbetsresor via Försäkringskassan betalar 10 kr per resa. 
En grupp som ofta glöms bort och som heller inte omfattats av statsbidraget avseende 
habiliteringsersättningen är deltagarna inom sysselsättning psykiatri. 
Sverigedemokraterna anser att samtliga 775 deltagare i Daglig verksamhet inte själva ska 
bekosta bussresorna.  
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Individ- och familjenämnden 
Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska 
samhällsförhållanden. Sverigedemokraterna har en vision om en barndomsgaranti, som 
bland annat innebär att samhället, så långt det är möjligt, garanterar en trygg uppväxt för 
barn där barnets bästa sätts i fokus.  
Ett väl fungerande skyddsnät är viktigt i det svenska välfärdssamhället. Människor måste ges 
det stöd som krävs för att kunna fungera i samhället, samtidigt måste krav ställas på att ta 
eget ansvar för egen försörjning. Tydliga individanpassade krav ska ställas för att minska 
felaktigt utbetalt försörjningsstöd och bidragsfusk. Heldagsaktiviteter som praktik, studier 
och jobbsökning är exempel på lämpliga aktiviteter. 
Socialtjänstens arbete och funktion är helt avgörande för ett väl fungerande samhälle. Ett av 
de viktiga uppdragen är att hjälpa och stödja barn och unga i utsatta livssituationer för att 
ge dem en trygg och säker uppväxt. Det är därför ytterst viktigt att genom stöd och 
handledning samt möjligheter till specialist- och vidareutbildning stärka kompetensen hos 
personalen i den sociala barn- och ungdomsvården. 
Individer med missbruksproblem ska erbjudas behovsbaserade insatser som grundas på den 
evidens som finns tillgänglig. Missbruk innebär ett stort personligt lidande för både den 
drabbade och dennes anhöriga. Anhöriga till en person med missbruk måste i ett tidigt 
skede få den hjälp och det stöd den behöver.   
 En viktig förutsättning för att hjälpa barn och unga med omfattande problematik är att 
miljön på HVB-hem och SIS-institutioner är trygga och drogfria. Ordning och tydliga rutiner 
skapar säkerhet och trygghet, något som bör vara grundläggande på ett boende.  
Med fler tidiga insatser för unga bedömer vi att kunna sänka kostnaden för nämnden. 
 
Kommunen ska ha en nollvision för felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott.  
 
 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 
Sverigedemokraterna ser sambandet mellan motion och folkhälsa. En mycket viktig del av 
folkhälsoarbetet är att människor uppmuntras att aktivera sig på regelbunden basis, särskilt 
barn och ungdomar. Idrottsrörelsen är en del av den svenska folkrörelsetraditionen och 
spelar som sådan en stor roll inte bara för människors hälsa utan även för demokratisk och 
social fostran och erbjuder dessutom en meningsfull och innehållsrik fritid fri från 
kriminalitet och missbruk. Föreningar som erhåller bidrag ska garantera en drogfri och 
demokratisk verksamhet.  
Familjerådgivningen har långa väntetider och därmed riskerar familjer att inte få den hjälp 
som behövs. Vi vill därför förstärka bemanningen och korta köerna.  
Stadens fritidsgårdar och fritidsklubbar ska i en högre grad vara platser för studier och 
läxläsning. Som en del i det förebyggande arbetet ska det regelbundet bjudas in 
yrkesverksamma vuxna som goda förebilder för att öka ungdomars framtidstro.  
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Tekniska nämnden 
 
Sverigedemokraterna strävar efter en snygg, trygg och ren kommun. Stadens offentliga miljö 
ska öka attraktiviteten för besökare, intressegrupper och medborgare. Citykärnans aktivitet, 
liv och hälsa är viktig för stadens utveckling och det offentliga rummet bör smyckas i 
enlighet med stadens karaktär och historia. 
Röjning av oönskad vegetation behöver prioriteras. 
Det kommunala vägnätet måste hålla god kvalitet över hela kommunen under hela året för 
att gynna näringsliv och medborgare. En god samverkan med enskilda och statliga 
väghållare måste eftersträvas för att uppnå en högre nöjdhet med gator och trafik. 
Trafik för olika trafikslag ska få finnas på lika villkor. Trafiken har ökat på senare år och 
kommer fortsätta att öka då staden växer. Infrastrukturen för bilvägar och GC-vägar bör 
byggas ut i takt med stadens expansion.  Samverkan med statliga aktörer bör breddas för att 
lösa stadens allt större flaskhalsar i trafikmiljön.  
Kollektivtrafiken ska utvecklas för att utgöra ett gott alternativ för de som väljer bort bilen. 
Vägnätet bör utvecklas för att kollektivtrafiken ska kunna köras effektivt utan att bil- och 
godstrafik nedprioriteras till oacceptabel framkomlighet. 
Det är av synnerlig vikt att parker, torg och andra offentliga miljöer utvecklas för biologisk 
mångfald samt medborgarnas rekreation och trivsel. Naturmiljöer som skog, äng och vatten 
måste utvecklas och tas om hand för att kunna erbjuda en god miljö för rekreation, sport, 
fiske, mm. 
En effektiv strategi för hantering av störande och trafikfarliga placeringar av el-sparkcyklar 
och liknande måste implementeras. 
 
 
 

Kulturnämnden 
Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk 
och lokal kultur, liksom att slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. 
Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar 
dessutom assimilering av nytillkomna. 
 
Museer och bibliotek men också ideella hembygdsföreningar har en särskilt viktig roll i det 
kulturarvsfrämjande arbetet. Kommunen bör dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid 
officiella högtider och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en 
folklig profil i samarbete med lokalsamhället. 
 
Det finns kulturskapare som genom sina kulturyttringar uppmanar och romantiserar 
våldsanvändning, vandalism och brukandet av droger. Dessa kulturskapare är självklart 
berättigade att offentligt uttrycka tankar och åsikter. Däremot anser Sverigedemokraterna 
att kommunen aldrig ska finansiera eller arrangera kulturevenemang med kulturuttryck eller 
aktiviteter som underblåser eller romantiserar brukandet av våld, droger eller vandalism. 
 
Västerås kulturarv ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten.  
 



 

14 
 

 

Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden 

Varje stad och ort har sin egen historia och arkitektur. Det är många gånger det som ger 
platsen sin karaktär och även gynnar staden i turism och attraktivitet. En lokal patriotism 
och stolthet över sin kommun ger samhörighet. Därför är det mycket viktigt att stor hänsyn 
tas till detta när ny- eller ombyggnation görs. Att bygga både vackert och miljö- och 
funktionsvänligt är både möjligt och även rekommenderbart. En återspegling av 
närområdets karaktär och historia är att eftersträva. 

Kommunen bör eftersträva varierade boendeformer och småskalighet vid planering av nya 
bostadsområden. Samhällsmiljöns utformning är av stor betydelse för såväl 
kommuninvånarnas trygghet, trivsel och hälsa som för den ekonomiska tillväxten och 
miljön. Traditionell arkitektur ska vara normen för nybyggnation i de centrala delarna av 
Västerås. 
 
Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska vara en självklar del av 
samhällsplaneringen. Miljöer som riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar 
för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras.  
Grönområden är av stor betydelse för människors trivsel och hälsa och bör därför finnas i 
stor omfattning.  
Övervakningskameror ska placeras där det behövs för att minska skadegörelse på 
kommunens egendom.  
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Miljö- och konsumentnämnden 
Kommunens verksamhet ska, i alla sina delar, genomsyras av kretsloppstänkande och 
omsorgen om allt levande omkring oss. Dock måste vi vara medvetna om att ett alltför 
fundamentalistiskt miljötänkande ibland kan vara kontraproduktivt. Om tillväxten bromsas 
minskar den totala resurs som kan användas för konstruktivt miljöarbete. 
 
Som individ har man ett personligt ansvar att värna naturen och sin omgivning, men det är 
också samhällets ansvar att bidra med strukturella förutsättningar för att göra det lätt att 
göra rätt.  
 
Staden bör ta fram riktlinjer och arbetssätt med målsättning att den avgiftsfinansierade 
verksamheten i form av kontroller kan bära sina egna kostnader, samt premiera företagen 
som får bra kontrollresultat. 
 
Skultuna kommundelsnämnd 
Nämnden ansvarar för barnomsorg, undervisning, fritid, äldreomsorg, bibliotek, stöd 
och service till personer med fysiska och psykiska funktionshinder samt teknisk 
närservice. 
Skultuna omfattar ca 25 procent av kommunens yta och inom kommundelen bor ca 5500 
personer. 
Nämnden har ett delegerat ansvar för ovan nämnda verksamhetsområden. Syftet är 
primärt att få en nära relation mellan beslutande nämnd, verkställande förvaltning och 
med medborgarna. Vi är mycket positivt inställda till att kommundelen växer och lyfter 
landsbygden kring huvudorten. Det gäller framför allt boende, näringsliv, föreningsliv, 
turistnäring och välfärden.  
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Förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Fastställa övergripande mål och uppdrag för Västerås stad enligt Sverigedemokraternas årsplan 
2022. 

• Att fastställa resultatbudgeten för år 2022 med ett resultat på 304,6 mnkr, motsvarande 
2,5 procent av skatteintäkterna. 

Att godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande: 

• Stadens soliditet ska uppgå till minst 40 procent, inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
och exklusive internbanken. 

• Västerås stads koncerns soliditet ska uppgå till minst 30 procent, inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser. 

• Stadens resultat ska uppgå till minst 2,5 procent av skatteintäkterna, exklusive 
realisationsvinster och exploateringsintäkter. 

• Stadens upplåning för Västerås stads verksamheter ska inte överstiga 1 miljard kronor 
under 2022 till 2025. 

• Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2022 uppgå till 12 000 mnkr, för 
moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB. 

• Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till 15 000 mnkr, i syfte att 
finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess bolag och kommunalförbund. 

• Ekonomidirektören får mandat att göra teknisk justering av resultaträkningens olika 
poster och teknisk justering mellan nämnder, under förutsättning att det inte påverkar 
budgeterat resultat för året.  
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Uppdrag 
 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att: 
 

1. samordna stadens strategiska utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i 
Sverigedemokraternas årsplan 2022. Nämnder och styrelser ska bidra i tillämpliga delar. 

2. i samverkan med nämnderna genomföra effektiviseringar för att klara en hållbar 
ekonomi för staden. Med fokus på verksamhetsutveckling, effektivare inköp och 
stödprocesser, lokaleffektiviseringar och digitaliserade språng, som varit lärdomar under 
Coronapandemin, ska kostnaderna i staden minska i enlighet med nämndernas ramar.      

3. Nämnder och kommunstyrelsen får i uppdrag att se över lokaleffektiviteten och 
samordningsmöjligheter kopplat till stadens investeringsplan. Syftet är att säkerställa det 
långsiktiga ekonomiska utrymmet för verksamheten. 

4. Nämnder och kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera stadens Tolkpolicy, med 
utgångspunkt att sänka kostnaden för staden på ett rättssäkert sätt. 

5. Genomföra en undersökning om det förekommer tystnadskultur inom verksamheterna. 
6. I samband med nämnderna beakta riskbedömningar, konsekvensbeskrivningar och 

därmed föreslå kommunfullmäktige resurssätta ett långsiktigt fastighetsunderhåll som 
strategisk åtgärd för att säkerställa fastigheternas funktionalitet och livslängd. 

7. Deklarera för länsstyrelse och regering att Västerås saknar goda förutsättningar att 
integrera nyanlända. 

 
Förskolenämnden får i uppdrag:  

 
8. Att avveckla modersmålsundervisningen för förskolebarn, med undantag för nationella 

minoriteter och finska.  

9. Att främja och stötta pedagogisk omsorg.  

10. Att tillgodose behovet av barnomsorg alla tider på dygnet. 

11. Att endast erbjuda arbetssökande och föräldralediga barnomsorg enligt lagstadgade 
krav. 
 

12. Att ta fram en modell som innebär att anställda inom förskola kompenseras för 

lönebortfall, till följd av karensdagar vid sjukdom.  

13. Att följa boverkets rekommendationer för yta per barn vid nyetableringar.  
 

14. Att fordra för att varje pedagog ska vara certifierad i svenska språket nivå C1, vilket ska 
vara ett krav vid nyanställningar. 
 

15. Att fordra att majoriteten av personalen på varje avdelning i förskolorna ska vara 
utbildade pedagoger. 
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Grundskolenämnden får i uppdrag: 
 

16. Att införa jourklasser för elever som behöver avskiljas från ordinarie skolverksamhet. 

17. Att säkerställa goda språkkunskaper i svenska hos personal i skolverksamhet inklusive 

vikarieförmedling. 

18. Att samverka med fritidsgård och klubb för att utöka möjligheter till studier och läxhjälp 

på fritiden.  

19. Att implementera Hörbymodellen beträffande hemspråksundervisning.  

20. Att aktivt verka för att skolan ska vara fri från trakasserier, våld och droger. 

21. Att verka för gemensamma ordningsregler i våra skolor. 

 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att: 
22. Att säkerställa god kvalité inom SFI.  

 
23. Anordna examination för Samhällsorientering.  

 
Äldrenämnden får i uppdrag att 

 
24. Avveckla ofrivilliga delade turer 

25. Säkerställa att kravet på goda språkkunskaper uppfylls. 

26. Verka för trygghetsboenden i närheten av särskilda boenden. 

27. Subventionera hela avgiften för de som brukar tekniska trygghetslösningar. 

 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att: 

 

28. Subventionera bussresor till och från Daglig verksamhet. 
  

29. Utreda vad målgruppen upplever som otryggt. 
 

30. Verka för en meningsfull fritid och inkludering i samverkan med stadens förvaltningar.  
 

Individ och familjenämnden får i uppdrag: 
 

31. Att kontinuerligt följa upp kvalitén på upphandlade HVB-hem. 

32. Att öka kontroll och uppföljning av socialt bistånd. 



 

19 
 

33. Att koppla försörjningsstödet till heltidsaktivering. 
 

34. Att införa en nollvision för felaktiga utbetalningar och missbruk av bidrag. 

35. Att revidera riktlinjer för sociala bostäder med mål att sänka kostnaden. 

 
Nämnden för Idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag: 
36. Att förstärka familjerådgivningen och korta väntetiden.  

37. Att arbeta för att fritidsgård och klubb blir platser som uppmuntrar till studier. 

38. Att utreda förutsättningar för utbyggnad av nya Lögarängsbadet. 

 
Tekniska nämnden får i uppdrag:  
39. Att säkerställa fullgod vägunderhållning.  

40. Att prioritera trygghetsåtgärder så som belysning och röjning. 

41. Att vidta åtgärder för en trafiksäker utemiljö utan felplacerade el-sparkcyklar. 

 

Kulturnämnden får i uppdrag: 
 

42. Att arbeta för att kulturarvet ska få en framträdande roll i den offentliga konsten.  

43. Att kontinuerligt följa upp verksamheterna som får kommunala bidrag. 
 

Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden:  
 

44. Att trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad. 

45. Att eftersträva varierade boendeformer och småskalighet vid planeringen av nya 
bostadsområden. 

46. Att sätta in åtgärder för att minska skadegörelse på kommunens egendom. 
 
Miljö och konsumentnämnden får i uppdrag att: 
 

47. Att införa en debiteringsmodell avseende inspektioner som är proaktiv när det gäller att 
öka egen intresset att hålla en hög nivå i verksamheter som är föremål för inspektion. 

48. Att öka fokuseringen på att inspektera verksamheter där det visat sig att behovet är 
större och samtidigt minska fokuseringen där behovet är mindre. 

49. Att införa ett system som underlättar för konsumenter att göra bra och hållbara val när 
det gäller verksamheter som ligger inom nämndens tillsynsområde. 

50. Att verka för en ökad digitaliseringsgrad inom staden och på så sätt minska belastningen 
på de gemensamma resurserna. 

 
Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att: 
51. Att arbeta efter Sverigedemokraternas årsplan 2022 i tillämpliga delar. 
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Resultaträkning 
ÅRSPLAN 2022   

 

 
 
 
 
Förändring jämfört med budget föregående 
år, mnkr 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 

              
Skatteintäktsökning  312 498 307 399 470 1674 
Finansnetto förändring -4 -13 0 0 0 -13 
Skatt och finansnetto 322 484 307 399 470 1661 
              
Kostnader             
Ny basram 2021 enl förslag 
resursfördelniningsmodell   99       99 
Demografisk effekt -185 -124 -143 -145 -147 -559 
Pris- och löneökning -80 -194 -185 -266 -288 -933 

Resultaträkning, mnkr 

  

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Plan  
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

            
Verksamhetens intäkter  1 951,6 1 980,9 2 010,6 2 040,7 2 071,4 
Verksamhetens kostnader  -10 622,2 -10 866,5 -11 132,1 -11 485,3 -11 926,3 
Avskrivningar  -413,6 -450,9 -514,6 -580,4 -628,8 
Verksamhetens nettokostnad  -9 084,2 -9 336,6 -9 636,1 -10 025,0 -10 483,7 
             
Skatteintäkter   7 299,5 7 829,1 8 121,4 8 390,3 8 705,0 

Generella statsbidrag och 
utjämning not 1 1 778,9 1 746,9 1 761,8 1 891,7 2 047,5 
Verksamhetens resultat  -5,8 239,4 247,1 257,1 268,8 
             
Finansiella intäkter          not 2 178,9 171,4 171,4 171,4 171,4 
Finansiella kostnader  -100,6 -106,2 -106,2 -106,2 -106,2 
Summa finansnetto  78,3 65,2 65,2 65,2 65,2 
             
Resultat  72,5 304,6 312,3 322,3 334,0 
              
              
Resultat exkl finansiella poster 
(%)    0,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 
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Effektiviseringsbehov 80 4 28 71 60 163 
Kompensation investeringar (Volym)   -15 -16 -17 -2 -49 
Kompensation investeringar (Reinvesteringar)   0 0 0 0 0 
Justering ambitionsnivåer   50 0 0 0 50 
Prioritering/omprioritering samt effekt tidigare 
beslut -110 -131 17 -22 -63 -199 
Justerat resultatkrav exploatering, fastighet   0 0 -10 -20 -30 
Övriga kostnadsökningar -13 0 0 0 0 0 
Äldreomsorgssatsning -59 59 0 0 0 59 

Summa kostnadsökning inkl besparing -366 -252 -300 -389 -459 -1399 

Resultat 73 305 312 322 334 1273 

Resultat (% av skatt och utjämning) 0,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Budgetreserv 20 31 30 30 30   
 
Nämnder Bokslut 

2020 
Budget 
2021 

Budgetram 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Skattefinansierad 
verksamhet             
              
Barn och utbildning             
Förskolenämnden 979,0 1 025,7 1 046,5 1 074,7 1 111,5 1 154,2 
Grundskolenämnden 1 969,7 2 132,8 2 190,3 2 262,9 2 354,7 2 454,3 
Utbildnings- o arbetsmarknad 876,8 902,4 903,2 942,5 984,8 1 021,4 
Skultuna kommundelsnämnd 115,0 124,6 127,5 131,5 136,7 142,3 
              
Omsorg och stöd             
Äldrenämnden 1 582,6 1 678,8 1 736,7 1 792,5 1 857,3 1 925,8 
Nämnden för personer med 
funktionsnedsättning 842,6 883,3 904,4 930,6 964,3 1 002,8 

Individ- och familjenämnden 944,4 893,7 885,7 883,1 897,7 934,0 
Överförmyndarnämnden 13,3 15,3 16,9 17,5 18,2 19,0 
              
Uppleva och göra             
Kulturnämnden 190,1 194,2 192,1 198,4 206,3 214,6 
Nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande 287,0 287,9 295,1 304,3 320,8 328,0 

              
Bygga, bo, miljö och trafik             
Tekniska nämnden 455,1 469,8 525,4 551,3 587,7 609,2 
Byggnadsnämnden 27,1 28,4 40,6 42,3 34,6 36,9 
Miljö- och 20,5 22,3 23,9 24,7 25,7 26,8 
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konsumentnämnden 
              
Gemensam verksamhet             
Kommunstyrelsen 193,3 215,0 228,8 234,6 237,1 243,7 
Kommunrevision 4,4 4,8 4,9 5,2 5,6 5,9 
Valnämnden 2,3 6,3 6,8 2,4 7,0 2,6 
Stadsarkivet 8,7 9,0 9,5 9,6 9,8 10,1 
              
Delsumma 8 511,9 8 894,3 9 138,4 9 407,9 9 759,7 10 131,5 
              
Fastighetsnämnden             
Fastighetsnämnden övrigt -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fastighetsnämnden, 
exploatering -233,8 -30,0 -30,0 -30,0 -20,0 0,0 

Delsumma -243,4 -30,0 -30,0 -30,0 -20,0 0,0 
              
Stadsgemensamma 
kostnader 143,8 220,0 228,2 258,2 285,3 352,2 

              
Verksamhetens 
nettokostnad 8 412,3 9 084,3 9 336,6 9 636,1 10 025,0 10 483,7 

 

Barn och utbildning 
     
Förskolenämnd, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 2025 

Budget föregående år 1 025,7 1 046,5 1 074,7 1 111,5 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 1 039,1 -0,8 3,0 1,2 
Demografiuppräkning 9,5 10,3 10,7 14,7 
Pris och löneuppräkning  23,0 21,9 31,2 33,6 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -21,9       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,4 -3,2 -8,1 -6,9 
Prioritering/omprioritering -2,7       
varav beslut om ersättning till pedagogisk omsorg 0,3       
varav minskad modersmålsundervisning -3,0       
Årets budget 1 046,5 1 074,7 1 111,5 1 154,2 
Ökning budgetram 20,8 28,2 36,7 42,7 
     
Grundskolenämnd, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 2 132,8 2 190,3 2 262,9 2 354,7 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 2 105,3 -2,1 7,3 2,8 
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Demografiuppräkning 30,4 34,7 38,8 42,0 
Pris och löneuppräkning  46,6 44,6 63,9 69,4 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  22,3       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,9 -6,8 -17,1 -14,6 
Prioritering/omprioritering -13,5 2,2 -1,1   
varav beslut om ersättning till pedagogisk omsorg  -0,3       

varav flytt av verksamhet från kontakcenter inför 2022 1,6       

varav justering generellt bidrag "stärkta skolbibliotek" 0,4   -0,4   

varav justering generellt bidrag "nationellt prov" 1,0   -1,0   

varav justering generellt bidrag "lovskola" -3,1 2,2 0,3   

varav minskad  modermålsundervisning -13,0       
Årets budget 2 190,3 2 262,9 2 354,7 2 454,3 
Ökning budgetram 57,5 72,6 135,5 99,6 
     
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 902,4 903,2 942,5 984,8 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 878,0 -1,1 3,3 1,0 
Demografiuppräkning 22,7 24,0 19,9 12,0 
Pris och löneuppräkning  19,4 18,8 27,2 29,6 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -18,8       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,4 -2,8 -7,1 -6,1 
Prioritering/omprioritering 2,3 0,4 -1,0   
varav justering generellt bidrag "nationellt prov" 1,0   -1,0   

varav justering generellt bidrag "Validering nationell struktur Komvux" 0,5 0,4     

varav examination samhällsorientering 0,8       

Årets budget 903,2 942,5 984,8 1 021,4 
Ökning budgetram 0,8 39,3 42,3 36,6 
     
Skultuna kommundelsnämnd, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 124,6 127,5 131,5 136,7 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 125,8 -0,1 0,4 0,2 
Demografiuppräkning 1,6 1,8 2,0 2,2 
Pris och löneuppräkning  2,8 2,7 3,8 4,1 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -2,7       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,1 -0,4 -1,0 -0,8 
Prioritering/omprioritering         
Årets budget 127,5 131,5 136,7 142,3 
Ökning budgetram 2,9 4,0 5,2 5,7 
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Omsorg och stöd 
     
Äldrenämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år  1 678,8 1 736,7 1 792,5 1 857,3 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 1 691,7 -1,5 5,2 1,9 
Demografiuppräkning 18,7 21,8 22,1 22,7 
Pris och löneuppräkning  37,4 35,7 51,0 55,1 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -35,7       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,7 -5,4 -13,5 -11,5 
Prioritering/omprioritering 25,3 5,2 0,1 0,2 
varav justering generellt bidrag "fast omsorgskontakt hemtjänsten" 5,3 5,2 0,1 0,2 

varav social trivsel för äldre 20,0       

Årets budget 1 736,7 1 792,5 1 857,3 1 925,8 
Ökning budgetram 57,9 55,8 64,8 68,4 
     
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 883,3 904,4 930,6 964,3 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 841,3 -0,9 2,9 1,1 
Demografiuppräkning 12,1 15,0 15,3 15,7 
Pris och löneuppräkning  18,6 17,8 25,6 27,8 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  26,7       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,4 -2,8 -7,0 -6,0 
Prioritering/omprioritering 6,0 -3,0 -3,1   
varav justering generellt bidrag "stärkt rätt till assistans"   -3,0 -3,1   
varav subventionering resor till daglig verksamhet  4,0       

varav större inkludering i övrig kommunal verksamhet (social aktivitet) 2,0       

Årets budget 904,4 930,6 964,3 1 002,8 
Ökning budgetram 21,1 26,2 33,7 38,6 
     
Individ- och familjenämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 893,7 885,7 883,1 897,7 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 790,4 -0,8 2,7 1,0 
Demografiuppräkning 11,4 14,1 14,4 14,7 
Pris och löneuppräkning  17,5 16,8 24,0 26,1 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  16,8       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,3 -2,6 -6,5 -5,6 
Prioritering/omprioritering 50,0 -30,0 -20,0   
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varav ambitionsjustering för att hinna ställa vht till ny modell 50,0 -30,0 -20,0   
Årets budget 885,7 883,1 897,7 934,0 
Ökning budgetram -8,0 -2,6 14,6 36,3 
     
Överförmyndaren, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 15,3 16,9 17,5 18,2 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 17,4 0,0 0,1 0,0 
Demografiuppräkning 0,2 0,3 0,3 0,3 
Pris och löneuppräkning  0,4 0,4 0,5 0,6 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -1,1       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 
Prioritering/omprioritering         
Årets budget 16,9 17,5 18,2 19,0 
Ökning budgetram 1,6 0,6 0,8 0,8 
     
     

Uppleva och göra 

     
Kulturnämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 203,2 201,6 207,9 216,1 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 185,4 -0,2 0,6 0,2 
Demografiuppräkning 2,5 3,1 3,2 3,3 
Pris och löneuppräkning  4,1 3,9 5,6 6,1 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr          
Kompensation för stadsarkivet 9,5 0,1 0,3 0,4 
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,1 -0,6 -1,6 -1,3 
Prioritering/omprioritering 0,1       
varav ramjustering för stöd till föreningar flyttas från KS 0,1       
Årets budget 201,6 207,9 216,1 224,7 
Ökning budgetram -1,6 6,3 8,2 8,6 
     
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 287,9 295,1 304,3 320,8 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 274,0 -0,3 0,9 0,3 
Demografiuppräkning 3,8 4,5 4,6 4,8 
Pris och löneuppräkning  6,1 5,8 8,3 9,0 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  6,0       
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Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,1 -0,9 -2,3 -2,0 
Prioritering/omprioritering 5,4   5,0 -5,0 
varav ramjustering enlig tidigare beslut Fredriksbergsbadet 3,4       
varav flytt av ram för marknadsavtal till elitklubbar från KS 2,0       
varav ettårssatsning Utomhus-SM enligt tidigare beslut     5,0 -5,0 
Årets budget 295,1 304,3 320,8 328,0 
Ökning budgetram 7,2 9,2 16,5 7,2 
     
     

Bygga, bo, miljö och trafik  

     
Tekniska nämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 469,8 525,4 551,3 587,7 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 484,1 -0,9 2,7 0,6 
Demografiuppräkning 6,6 8,1 8,3 8,5 
Pris och löneuppräkning  10,7 10,2 14,7 15,9 
Kompensation investeringar (volym) 15,0 15,0 15,0   
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -15,8       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,2 -1,7 -4,3 -3,6 
Prioritering/omprioritering 25,0 -5,0     
varav ettårssatsning gatuunderhåll 5,0 -5,0     
varav satsning röjning av vegetation vid vägar, rondeller mm 20,0       
Årets budget 525,4 551,3 587,7 609,2 
Ökning budgetram 55,6 25,9 36,4 21,4 
     
Byggnadsnämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 28,4 40,6 42,3 34,6 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 49,4 0,0 0,2 0,1 
Demografiuppräkning 0,7 0,8 0,8 0,9 
Pris och löneuppräkning  1,1 1,0 1,5 1,6 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -20,5       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) 0,0 -0,1 -0,3 -0,2 
Prioritering/omprioritering 10,0   -10,0   
varav ramjustering för projekt kring detaljplaner 10,0   -10,0   
Årets budget 40,6 42,3 34,6 36,9 
Ökning budgetram 12,2 1,7 -7,8 2,3 
     
Miljö- och konsumentnämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 22,3 23,9 24,7 25,7 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 23,8 0,0 0,1 0,0 
Demografiuppräkning 0,3 0,4 0,4 0,4 
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Pris och löneuppräkning  0,5 0,5 0,7 0,8 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -0,8       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 
Prioritering/omprioritering         
Årets budget 23,9 24,7 25,7 26,8 
Ökning budgetram 1,6 0,8 1,0 1,1 
     
     

Näringsliv och arbete 

     

     

Gemensam verksamhet  

     
Kommunstyrelsen, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 215,0 228,8 234,6 237,1 
Ettårssatsning ny IT-leverantör upphör -2,5       
Anslag Hamnen -3,5 1,0 1,7 1,6 
Ansökan årets stadskärna   -0,6     
Rudbeckius 400 års jubileum, 2-årssatsning -0,9 -0,2 -0,4   
Ramjustering, kontaktcenter tjänster flyttas till Grundskolenämnden -1,6       
Stärkt krisberedskap enligt handlingsplan för beredskap, 
engångssatsning 1,5 0,3 -1,8   
Resursförstärkning internkontroll 1,0       
Upphandling IT-drift samt stadsgemensamma system (Raindance) 1,0       
Trygghetsskapande insatser, tillfällig satsning 2021-2023 3,0   -3,0   
Marknadsavtal till elitklubbar -2,0       
Pris och demografiuppräkning 4,6 4,3 6,0 6,5 
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) -0,1 -0,7 -1,7 -1,5 
Prioritering/omprioritering 13,3 1,7 1,7   
varav satsning upphandling (4 tjänster)  3,3       
varav satsning generellt statsbidrag "kommuner mot brott"   1,7 1,7   
varav trygghetssatsning 10,0       
Årets budget 228,8 234,6 237,1 243,7 
Ökning budgetram 13,8 5,8 2,5 6,6 
     
Kommunrevision, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 4,8 4,9 5,2 5,6 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 8,0 0,0 0,0 0,0 
Demografiuppräkning 0,1 0,1 0,1 0,1 
Pris och löneuppräkning  0,2 0,2 0,2 0,3 
Kompensation investeringar (volym)         
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Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -3,4       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prioritering/omprioritering         
Årets budget 4,9 5,2 5,6 5,9 
Ökning budgetram 0,1 0,3 0,4 0,4 
     
Valnämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Budget föregående år 6,3 6,8 2,4 7,0 
Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 2,9 0,0 0,0 0,0 
Demografiuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,1 
Pris och löneuppräkning  0,1 0,1 0,1 0,1 
Kompensation investeringar (volym)         
Kompensation investeringar (reinvestering)         
Justering ambitionsnivå, mnkr  -0,8       
Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden) 0,0 0,0 -0,1 0,0 
Prioritering/omprioritering 4,6 -4,5 4,5 -4,6 
varav extra prioritering pga valår (Sverigeval) 4,6 -4,5     
varav extra prioritering pga valår (Europaval)     4,5 -4,6 

Årets budget 6,8 2,4 7,0 2,6 
Ökning budgetram 0,5 -4,4 4,6 -4,5 
     
     

Fastighet 

     
Fastighetsnämnden, mnkr Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Resultatkrav fastighetsnämnden         
Resultatkrav exploateringsverksamhet -30,0 -30,0 -20,0   
Årets resultat -30,0 -30,0 -20,0   
          
Tomträtter 50,3 50,3 50,3 50,3 
Skollokaler 2,8 2,8 2,8 2,8 
Verksamhetslokaler 0,7 0,7 0,7 0,7 
Särskilt boende 6,5 6,5 6,5 6,5 
Markförvaltning och övrigt 2,0 2,0 2,0 2,0 
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd 62,3 62,3 62,3 62,3 
         
     

Stadsgemensamma kostnader 

     
Stadsgemensamma kostnader, mnkr  Budgetram 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan  
2025 

Mälardalens brand- och räddningsförbund 100,7 102,6 105,3 108,1 
Kommungemensam reserv 29,0 30,0 30,0 30,0 
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Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal 2,0       
Kommungemensam reserv, detaljplaner         
Gemensam innovation och utvecklingsbudget 10,0 10,0 10,0 10,0 
Samordnad varudistribution 4,0 4,0 4,0 4,0 
Anslag för att finansiera eventuell investering i Mariaberget    2,1 4,5 6,6 
Riktad lönesatsning för jämställdhet         
Statsbidrag äldreomsorgssatsning         
Ökad internhyra 10,0 20,0 20,0 20,0 
Kapitalkostnad strategiska investeringar         

Ramjustering ökad kapitalkostnad         
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 200,0 210,0 210,0 210,0 
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 3,0 3,0 3,0 3,0 
Hem-PC kostnad 4,0 4,0     
Markhyra, Mälarenergi -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 
Kulturfond internt bidrag         
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 5,0 5,0 5,0 5,0 
Interna ränteintäkter -80,0 -90,0 -110,0 -120,0 
Avkastningskrav fastighetsnämnden -62,3 -62,3 -62,3 -62,3 
Avsättning pga osäkerhet i framtida befolkningsutveckling   21,0 67,0 139,0 
Årets budget 224,2 258,2 285,3 352,2 
Ökning budgetram 58,7 34,0 27,1 66,9 

 
 
 
Investeringsram Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Plan 
2025 

Plan 
2026 

Fastighetsnämnden           
Fastighetsnämnden övrigt 675 1 224 1 040 412 454 
Extern hyra 39 23 30 10 10 
Fastighetsnämnden, exploatering 207 199 80 79 61 
Markförvärv 50 50 50 50 50 
Delsumma 971 1 496 1 200 551 575 
            
Hamnen 39 6 8 18 3 
Mälarporten* 43 129 333 428 209 
Total investeringsram exkl fastigheter 353 393 478 369 273 
            
Neddragning av ram för ökad prioritering -593 -1 208 -821 -103 0 
            
Investeringsram 813 815 1 198 1 263 1 061 

 
 

*Den del av projekt Mälarporten som avser nytt resecentrum finns ännu inte särredovisad och vi har därför valt att 
låta investeringskostnaderna ligga kvar trots att vi inte avser att göra den investeringen. 



 

 

         

Framtidshopp 
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Vänsterpartiets satsningar i årsplanen 2022 
 

Kollektivtrafiksatsning        6 mnkr 
Sänkning av färdtjänsttaxan       4,4 mnkr 
Äldresatsning         50 mnkr 
Stärkt ekonomisk ram Individ och familjenämnden    40 mnkr 
Satsning psykisk ohälsa        10 mnkr 
Höjning av elevpeng grundskolan      45 mnkr 
Förskolesatsning         10 mnkr 
Kostnadsfria mensskydd i skolan      4 mnkr 
Höja måluppfyllelsen gymnasiet och vuxenutbildning   6 mnkr  
Arbetsmarknads- och utbildningssatsning     6 mnkr 
Sommarjobbsatsning        6 mnkr 
Förebyggande arbete        12 mnkr 
Lönesatsning, jämställdhet        5 mnkr 
Demokratikontor         5 mnkr 
Höjning av föreningsstödet       10 mnkr 
Personalsatsning kulturnämnden      5 mnkr 
Satsning på utemiljö, aktivitet och lek      5 mnkr 
Fristad för kulturarbetare        1 mnkr 
Antirasistisk miljon         1 mnkr 
Fredrikbergsbadet         3,4 mnkr 
Utomhus SM         2 mnkr 
Klimatsatsning         5 mnkr 
 
Totalt 241,8 mnkr 
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Nämndernas driftbudgetram 2022 
 
Skattefinansierad verksamhet   

    

Barn och utbildning   

Förskolenämnden 1 081,1 

Grundskolenämnden 2 253,9 

Utbildnings- o arbetsmarknad 939,9 

Skultuna kommundelsnämnd 131,8 

    

Omsorg och stöd   

Äldrenämnden 1 802,4 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 927,7 

Individ- och familjenämnden 950,8 

Överförmyndarnämnden 16 

    

Uppleva och göra   

Kulturnämnden 209,8 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 317,3 

    

Bygga, bo, miljö och trafik   

Tekniska nämnden 526,9 

Byggnadsnämnden 30,7 

Miljö- och konsumentnämnden 24,7 

    

Näringsliv och arbete    

    

Gemensam verksamhet   

Kommunstyrelsen 223,3 

Kommunrevision 6,2 

Valnämnden 8,6 

Stadsarkivet 9,5 

    

Delsumma 9 460,5 

    

Fastighetsnämnden   

Fastighetsnämnden övrigt 0,0 

Fastighetsnämnden, exploatering -30,0 

Delsumma -30,0 

    

Stadsgemensamma kostnader 200,2 

    

Verksamhetens nettokostnad 9 630,7 
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Årsplan 2022 – Resultaträkning 
 

 
 
 

Resultaträkning, mnkr Budget 

2021

Budget 

2022

Verksamhetens intäkter 1 951,6 1 980,9

Verksamhetens kostnader -10 622,2 -11 160,7

Avskrivningar -413,6 -450,9

Verksamhetens nettokostnad -9 084,2 -9 630,7

Skatteintäkter 7 299,5 7 963,1

Generella statsbidrag och 

utjämning not 1 1 778,9 1 746,9

Verksamhetens resultat -5,8 79,3

Finansiella intäkter         not 2 178,9 171,4

Finansiella kostnader -100,6 -109,9

Summa finansnetto 78,3 61,5

Resultat 72,5 140,8

Resultat exkl finansiella poster (%) -0,1% 0,8%

Not 2   Finansiella intäkter Budget 

2021

Budget 

2022

Utdelning kommunala bolag 31,8 28,8

Ränteintäkter 147,1 142,6

Summa externa finansiella intäkter 178,9 171,4

Not 1 Kommunalskatt, generella 

statsbidrag och utjämning

Budget 

2021

Budget 

2022

Skatteintäkter 7 299,5 7 963,1

Inkomstutjämning 1 133,7 1 234,5

Kostnadsutjämning -80,5 -66,3

Regleringspost 463,7 394,3

Införandebidrag 69,3 20,4

LSS-utjämning -72,0 -105,7

Fastighetsavgift 264,7 269,7

Summa 9 078,4 9 710,0

Ökning jfr bud 312,2 631,6

Ökning (%) 3,6% 7,0%
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1. Inledning 
Klassklyftorna fortsätter öka i Västerås. Det syns i kommunens statistik över inkomstskillnader, och 

det märks i vår vardag. Vi bor inte i samma bostadsområden längre och barnen går inte tillsammans 

i skolan. Några få av oss behöver aldrig oroa sig för privatekonomin, betydligt fler måste vända på 

varje krona. 

Coronakrisen har gjort skillnaderna tydligare även om de fanns långt före krisen. Särskilt tydliga är 

skillnaderna på arbetsmarknaden. Vissa kan jobba hemifrån om de har en dator och en telefon, 

andra har jobb där det är omöjligt. De av oss som sitter i kassan, kör buss eller arbetar med äldre 

måste fortfarande ta sig till arbetsplatsen i samma utsträckning som tidigare. Det är dessutom jobb 

där man har nära kontakt med många människor, med den risk det innebär. För många med otrygga 

anställningar har otryggheten blivit ännu större. Vissa har också förlorat sina arbeten. 

Den negativa utvecklingen i Västerås och Sverige är ingen naturlag. Det är resultatet av politiska 

beslut, vilket inte minst framgår av den statliga Jämlikhetskommissionens rapport. Under flera 

decennier har Socialdemokraterna i allians med borgerliga partier gynnat dem som redan har och 

gjort åtstramningar i välfärden som drabbar dem som inte har. Enligt EU är Sverige ett av få 

europeiska länder där den relativa fattigdomen ökar. 

Den ökande ojämlikheten behöver stoppas och därför säger vi i Vänsterpartiet: Politiken måste 

ändras! Vi behöver ge alla västeråsare samma chans till ett gott liv. Vi behöver göra vårt bästa för 

att lösa vår tids problem – klimatkrisen, den nedmonterade välfärden, ojämlikheten, arbetslösheten, 

rasismen och den bristande jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Vänsterpartiet Västerås årsplan för 2022 tar sikte på de stora frågorna men riktar också in sig på 

akuta problem i coronkrisens spår. Den innehåller generella satsningar på välfärden, inte minst på 

skolan, men fokuserar också på socialtjänsten och äldreomsorgen – två områden där krisen slår 

extra hårt.   

Individ- och familjenämnden har länge varit underfinansierad och dras med stora underskott. 

Socialtjänsten lyfter själva fram den strukturella ojämlikheten som en av orsakerna till att Västerås 

har mycket höga kostnader inom barn- och ungdomsvården. Efter pandemin kommer fler 

västeråsare behöva stöd från socialtjänsten.  

Pandemin har också slagit hårt mot gymnasieskolan och långtidsarbetslösheten. Det är viktigt att vi 

genom politiska prioriteringar möter upp behovet som finns. Det gör vi genom satsningar i 

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden. 

Arbetsvillkoren på äldreboendena har försämrats under lång tid. Det är en verksamhet som präglas 

av otrygga anställningar, hårt belastad personal och privata vårdbolag som gör vinst på våra 

gemensamma skattepengar. Under coronakrisen har personalen fått applåder men de behöver mer 

än så. De behöver trygga, fungerande arbetsplatser och en hållbar arbetsmiljö. 

Trygghet på arbetsmarknaden innebär också att alla ska orka jobba hela vägen fram till pensionen. I 

många arbetaryrken, särskilt de kvinnodominerade, är det verkligen ingen självklarhet. Arbetslivet 

måste utvecklas och arbetstiden förkortas. Det är ingen naturlag att jobba åtta timmar om dagen. 

Livet är så mycket mer än bara arbete.  

Vi är nu mitt i en akut klimatkris. Detta faktum och hotet mot den biologiska mångfalden och andra 

allvarliga miljöproblem gör att vi snabbt måste ställa om vårt samhälle. Sverige kommer bara att nå 
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två av de sexton nationella miljömålen till år 2020. Vi behöver göra så mycket mer än vad som görs 

idag för att minska belastningen på ekosystemet. 

Vänsterpartiets mål är ett fossilfritt samhälle senast år 2040. Våra gemensamma resurser vill vi 

använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar energi, hållbara 

transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö hänger ihop. De som belastar miljön 

och klimatet mest måste också göra störst förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom 

minskade klyftor mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt 

hållbart samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska mångfalden är 

grunden för vår välfärd och den ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före kortsiktiga 

vinstintressen. 

Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med enbart individuella insatser som 

sopsortering och miljömedveten konsumtion. Det krävs stora samhälleliga förändringar. Men vi kan 

inte bara vänta på överstatliga och statliga beslut utan vi måste bidra med vår del av omställningen 

på kommunal nivå. 

Vänsterpartiet vill se en politik för massivt bostadsbyggande, klimatsmarta renoveringar och sänkta 

hyror som går hand i hand med den gröna omställningen.  

Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för att våra möjligheter i livet inte ska bestämmas av vår 

ekonomi, våra föräldrars ekonomi, vårt ursprung eller vårt kön. Med Vänsterpartiets politik får vi 

starkare sociala skyddsnät. Vi driver en politik för att förhindra klimatkatastrofen och se till att alla 

människor ska ha råd att leva och bo. Låt oss minska klassklyftorna, bygga ut välfärden och öka 

framtidstron.  
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2. Ekonomiska förutsättningar  

Även före pandemin kom prognoser från Sveriges kommuner och regioner som tyder på att landets 

kommuner kommer att få det tufft framöver. Med pandemin har läget försämrats ytterligare och 

dess påverkan på nämnderna är fortfarande stor. 

Sverige och Västerås befinner sig just nu i en återhämtningsfas. Skatteunderlaget ökar relativt 

långsamt under de kommande åren. Under och efter kriser är vår utgångspunkt att vi behöver satsa, 

inte spara. Den goda ekonomi som kommunen har byggt upp under flera år ska användas nu. Ju 

längre man väntar med nödvändiga satsningar, desto dyrare och svårare blir det att reparera 

välfärden. 

Under planeringsperioden förväntas ekonomin vara ansträngd. Nämnderna signalerar att dom har ett 

större behov än vad det finns möjlighet till enligt resultatkrav och skattesats. Samtidigt varnar 

ekonomerna för att stora besparingar kommer att behöva göras om vi inte förändrar de ekonomiska 

förutsättningarna. 

Vi landar därför på ett lägre resultatmål. Vi gör det medvetet för att vi vet att under kriser behöver 

vi satsa. Välfärdens brister har synliggjorts under pandemin och vi behöver göra vårt yttersta för att 

bygga upp välfärden igen.  

Det ekonomiska resultat som staden gör på sista raden möjliggör för kommande nödvändiga 

investeringar. Västerås stad har gjort ett bättre ekonomiskt resultat än vad som har varit budgeterat 

de senaste åren. Vårt resultat på 140.8 miljonerkronor vilket ger ett lägre resultatmål på 0,8 % 

möjliggör dock för kommande investeringar även om vi är medvetna att vi kommer att behöva 

fortsätta låna för delar av framtida investeringar. 

Vi väljer att lägga 2 miljoner kronor i reserven som är öronmärkta till Scenkonstbiennalen. 

Sedan många år betalar västeråsarna 20,36 kronor per hundralapp i kommunalskatt. I Eskilstuna 

(22,02), Örebro (21,35), Uppsala (21,14) och flera andra jämförelsebara kommuner är skattesatsen 

högre. I vårt budgetförslag för 2022 ser vi att en skattehöjning med 35 öre till 20,71 kronor behövs 

för att påbörja de stora satsningar i välfärden som är nödvändiga. Med skattehöjningen tillför vi 134 

miljoner kronor till kommunkassan.  

Pengarna från skattehöjningen vill vi använda för att stärka välfärden och satsa på det 

förebyggande. Efter år av gradvisa besparingar i nämndernas budgetramar har droppen urholkat 

stenen. Det går inte att springa fortare inom hemtjänsten eller fylla klassrummen med ännu fler 

elever. Därför säger vi nej till dolda besparingar i våra verksamheter och kompenserar fullt ut för 

volym-, pris- och löneökningar.  

Vänsterpartiets förslag till årsplan möjliggör bland annat för höjd elevpeng, fler undersköterskor 

inom äldreomsorgen och kompetensutveckling inom förskolan. Våra nämnder och förvaltningar 

behöver arbetsro så att de kan fokusera på att få en fungerande verksamhet i krisens spår. De ska 

inte behöva oroa sig för allmänna rationaliseringskrav och så kallade administrativa besparingar. 

Höjningarna av förskolenämnden och grundskolenämndens ramar ska även fördelas ut till Skultuna 

kommundelsnämnd, där andelen är 3,2 procent respektive 3,1 procent.   

Individ- och familjenämndens strama budgetramar har ställt till det ordentligt. Nämnden har varit 

underfinansierad i många år och från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är viktigt att 



 

8 

verksamheterna får rätt förutsättningar. Det går inte att spara på människor som behöver stöd, 

särskilt inte under en samhällskris. 

På några områden vill vi däremot spara, framför allt på politikernas löner. Vi vill se en sänkning av 

kommunalrådens och oppositionsrådens heltidsarvode från 66 405 kronor per månad till 47 300 

kronor per månad. Det ger oss 2,5 mnkr, vilket är pengar som gör större nytta i välfärden. Det är 

också viktigt att politiker och väljare lever i liknande ekonomiska verklighet. 

Även om vi sparar på heltidspolitikernas löner så vill vi förbättra villkoren för fritidspolitiker. 

Därför vill vi höja tjänstgöringsgraden för ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

våra nämnder så att de får bättre villkor och möjligheter att göra ett bra jobb. Detta är inget vi kan 

ändra i budgetprocessen, utan något vi driver på inför varje mandatperiod. Det är bättre för 

demokratin om vi är fler förtroendevalda som kan dela på resurserna och uppdragen. 

De kommande åren vill vi även göra besparingar som är långsiktiga, men som inte ger någon effekt 

på nästa års budget. Vi vill avskaffa Lagen om valfrihetssystem, ett frivilligt och kostnadsdrivande 

system som tillåter privata utförare inom flera olika välfärdsområden.       

Västerås har en stabil ekonomi och har nyligen börjat att låna till investeringar. Under en längre 

period har kommunen vuxit mycket och det finns stora investeringsbehov. När det handlar om 

strategiskt viktiga investeringar måste vi kunna lånefinansiera till vissa satsningar. Särskilt viktigt 

blir det om alternativet är att lägga ner befintliga verksamheter eller att sälja strategiska tillgångar 

för att finansiera investeringarna. Vi tycker också att det är viktigt att vi äger de lokaler som vi har 

verksamhet i. Det blir långsiktigt billigare.  
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3. Nämndernas verksamhet och ekonomiska ramar 

 

Barn, utbildning och arbetsmarknad 

Skolan spelar en nyckelroll för ett jämlikt samhälle. Liksom Vänsterpartiet drar statliga 

Jämlikhetskommissionen slutsatsen att kommunaliseringen av skolan, friskolereformen och det fria 

skolvalet har lett till stora negativa kvalitetsskillnader mellan skolor och kommuner.  

Skolsegregationen i Västerås är dessutom större än i jämförbara kommuner. Även i år slår 

förvaltningen larm om att elever med goda studieförutsättningar går på vissa skolor och att elever 

med sämre förutsättningar går på andra skolor. Situationen förvärras av en tydlig pedagogisk 

segregation. Andelen behöriga lärare är lägre på de skolor som har störst behov av utbildade lärare, 

skolor där majoriteten av elevernas föräldrar har låg utbildning. På skolor där flest föräldrar till 

elever är högutbildade finns också en högre andel behöriga lärare. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att elever med sämre förkunskaper ska få mer 

hjälp. I Västerås har inte skolorna tillräckligt goda förutsättningar för att kunna hjälpa varje elev på 

bästa sätt. Vi har låg lärartäthet, låg andel speciallärare och specialpedagoger samt dålig tillgång till 

skolbibliotek och skolbibliotekarier. Sammantaget blir det svårt att erbjuda stöd till alla elever som 

behöver det. 

Att alla barn inte har samma chans att lyckas i skolan är tydligt. Eftersom skolan misslyckas med 

sitt kompensatoriska uppdrag är föräldrarnas utbildningsbakgrund idag den enskilt viktigaste 

faktorn för ett barn ska uppnå goda skolresultat. Det är djupt orättvist och oacceptabelt.  

Utöver problemen med kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet har skolan 

gradvis fått mindre resurser och högre krav. En omöjlig ekvation som har lagt grunden till att vi år 

efter år placerar oss som en av Sveriges sämsta skolkommuner i Lärarförbundets rankning. 

Skolorna behöver bättre ekonomiska förutsättningar så att de kan anställa fler vuxna med olika 

kompetenser. Målet är att alla barn och ungdomar når kunskapsmålen och får med sig en god 

värdegrund in i vuxenlivet. Det krävs stora satsningar på lokal nivå för att skapa en förskola och 

skola som låter alla barn utvecklas och nå sin fulla potential oavsett vilken bakgrund de har eller var 

i Västerås de bor.  

För att påbörja arbetet med att tillföra tillräckliga resurser höjer vi elevpengen med 45 miljoner 

kronor. Vi vill också se över systemet med hur vi tilldelar resurser till skolorna och vi vill införa en 

klasspeng. Idag finansierar vi den kommunala skolan utifrån ett felaktigt antagande, nämligen att 

skolans kostnader till största delen är elevkostnader. Det stämmer inte, en skolas kostnader består 

till större del av lokal- och lönekostnader vilket är fasta kostnader som inte påverkas av antalet 

elever i klasserna. Med klasspeng skulle rektorn ha kvar samma skolpeng trots att två elever per 

klass slutat. Klasspeng innebär att rektor har samma skolpeng även om elevantalet förändras. 

Klasspengen ska viktas socioekonomiskt. Att införa en klassbaserad skolpeng innebär att Västerås 

stads grundskolor får en mer stabil ekonomi och därmed bättre förutsättningar att ge eleverna det 

stöd de behöver. Vi vill därför ge grundskolenämnden i uppdrag att inför budget 2023 utreda 

förutsättningarna för att införa en resursfördelningsmodell som baserar sig på klasspeng. 
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Lika viktigt är att vi kompenserar skolnämnderna fullt ut för demografi, pris- och löneökningar. 

Hyvlingen av skolans resurser måste få ett stopp. Vi behöver bygga en skola där alla barn är sedda, 

trivs och utvecklas och lärarna känner att de hinner med sina arbetsuppgifter.  

Vi vill att det ska finnas tillgång till läxhjälp, om läxor ges. Föräldrarnas kunskaper ska inte vara 

avgörande för hur väl elever klarar skolan och därför måste varje skola och lärare tänka igenom 

användningen av läxor. Vi menar att i de fall läxor används ska läxhjälp finnas på skolan för dem 

som önskar sitta kvar med sina uppgifter. 

Var fjärde elev med utländsk bakgrund har utsatts för trakasserier eller diskriminering i skolan 

enligt en ny rapport från Rädda Barnen. Att uppleva rasism i unga år sätter djupa spår. Vi vill därför 

att skolorna ska ges utrymme att jobba mer systematiskt med trygghetsarbetet. Vi vill avsätta mer 

tid och resurser för likabehandling och höja kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism 

generellt och hur man förebygger den specifikt.  

De allra flesta kvinnor får sin första mens i tonåren och har den under en stor del av livet. Mens har 

länge varit ett tabu som många gånger fyllts med skam. Men vi lever i en tid när det borde vara en 

självklarhet att frågan om kostnadsfria mensskydd i skolan finns med på den politiska 

dagordningen. Skottland har redan infört gratis mensskydd i skolan och det är hög tid att Västerås 

stad följer efter. Det är både en klassfråga och en jämställdhetsfråga. Ingen ung tjej ska behöva 

missa skolan för att hon inte har råd med mensskydd och är orolig att mensen blöder igenom.  

Under flera år har förskolepersonal vittnat om stora barngrupper och små möjligheter att planera 

verksamheten utifrån vad läroplanen kräver. Vänsterpartiet har som ambition att minska 

barngrupperna i förskolan. Vi vill också att resurser fördelas efter behov i större utsträckning, det 

som brukar kallas för social vikt. Förvaltningen skriver att segregationen inom stadens olika 

områden visar sig även i de ojämna förutsättningar olika förskolor har och resurserna behöver 

fördelas ytterligare för att skapa förutsättningar för en mer likvärdig förskoleverksamhet.  

Svårigheten att rekrytera personal till Västerås stads verksamheter är särskilt tydlig inom förskolan. 

Förskolan har minst med behöriga förskollärare där de behövs mest, dvs i områden där föräldrarnas 

utbildning är låg. För att öka likvärdigheten mellan förskolorna är ett av våra prioriterade områden i 

budgeten att erbjuda anställda inom förskolan möjlighet att läsa in barnskötar- och 

förskolelärarkompetens på arbetstid – ett förskolelyft. För att öka andelen förskollärare i Västerås i 

konkurrens med andra kommuner behöver Västerås arbeta med åtgärder för att bli en bättre 

arbetsgivare. Sammanlagt satsar vi 10 miljoner kronor på förskolan.  

Pandemin har visat hur skört vårt samhälle är och hur vi alla är beroende av en stark välfärd och en 

stark ekonomi. Trots att pandemin skapat en hög arbetslöshet i hela landet har Sverige klarat sig 

bättre än många EU länder. Detta på grund av nödvändiga politiska åtgärder som vidtagits. 

Slutsatsen vi kan dra är att vi kan påverka arbetslösheten genom rätt satsningar och politisk 

handlingskraft.  

Samhället har börjat återgå till det normala och arbetslösheten sjunker i Västerås likt många andra 

kommuner i Sverige. Vi ser en 1 % minskning av arbetslösheten i Västerås, från 11 % 2020 till 10 

% i augusti 2021. Jämfört med hela landet (7,7%) ligger arbetslösheten i Västerås högt. 

Skrämmande är att den stora mängden som skrev in sig på Arbetsförmedlingen i början på 

pandemin har varit utan jobb i 12 månader eller närmar sig gränsen för långtidsarbetslöshet. Extra 

oroande är att det är fler unga mellan 25–29 år med eftergymnasial utbildning som har blivit 

långtidsarbetslösa i Västerås och i Västmanland.  
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Därför behöver vi ställa om. Satsningar på utbildning och omställning är akuta och vi har inte råd 

med fler effektiviseringskrav och budgetar som skär ner på insatser som gör skillnad för människor 

att ta ett steg mot självförsörjning. 

Vi ser också att fler som saknar gymnasiebehörighet hamnar efter på arbetsmarknaden. Glappet 

mellan inrikes och utrikesfödda är fortsatt högt även om vi ser en minskning av arbetslösheten 

bland målgruppen vuxna utrikesfödda.  

Vi behöver stärka samordningsfunktionen i Västerås stad som knyter ihop Utbildning och 

arbetsmarknadsnämnden med Arbetsförmedlingen. Vi behöver säkerställa en likvärdig SFI-

utbildning där elevers behov sätts i fokus och inte privata aktörers vinstintressen. Dessutom behöver 

vi satsa ännu mer på yrkesutbildningar som riktas mot bristyrken och vi måste arbeta med att stötta 

människor så de kan slutföra sin utbildning. Kommunen måste följa utvecklingen framöver och 

snabbt i samverkan med andra skapa fungerande vägledning och möjligheter till jobb eller 

sysselsättning för arbetslösa. Att människor kan försörja sig själva är avgörande för individen och 

för samhället i stort. Vi vill också stärka arbetet med resursjobb och välfärdsjobb, där kommunen 

som arbetsgivare kan bidra till att fler med försörjningsstöd får ett arbete i de kommunala 

verksamheterna. 

När arbetslösheten är hög är utbildning extra viktigt för att fler ska komma i arbete. Vi ser med oro 

på att för få gymnasieelever tar examen och att siffran är högre inom yrkesprogrammen. 

Vuxenutbildningen behöver också stärkas upp och utvecklas för att fler ska komma in på 

arbetsmarknaden.  

Att tidigt få möjligheten att tjäna sina egna första pengar är oerhört viktigt. Vi vill därför göra en 

sommarjobbsatsning som riktar sig till ungdomar från årskurs 7. 

Totalt stärker vi utbildning och arbetsmarknadsnämnden med 18 mnkr för att stärka såväl att fler 

gymnasieelever tar examen, stärka vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatser och en riktad 

sommarjobbsatsning.   

    

Uppdrag 

 

1. Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett kompetenslyft “Förskolelyftet”, i syfte att all 

personal får erbjudandet att läsa in antingen barnskötare- eller förskollärarkompetens under 

arbetstid. 

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett nytt 

resursfördelningssystem baserat på klasspeng istället för elevpeng som ska ligga till grund till 

planeringsförutsättningarna för årsplan 2023.  

3. Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att erbjuda 

elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 

4. Grundskolenämnden och Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans 

med arbetsgivardelegationen ta fram en arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 som 

erbjuds till pedagoger som har fyllt 61 år inom grundskolan och gymnasieskolan. 

5. Grundskolenämnden och Förskolenämnden får i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att höja 

den sociala viktningen i resursfördelningssystemet. 
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6. Berörda nämnder får i uppdrag att erbjuda en sommarlovsjobbsatsning för ungdomar i årskurs 7.  

7. Grundskolenämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att höja 

kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism generellt och hur man förebygger den specifikt. 

8. Grundskolenämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att kartlägga den 

rasism som förekommer på skolorna, genom att särredovisa de kränkningar och den mobbning som 

går att härleda till rasism. 

 

Förskolenämnd, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 1 025,7 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 1 038,9 

Demografiuppräkning 9,5 

Pris och löneuppräkning  23,0 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 9,7 

varav förskolelyft 9,7 

Årets budget 1 081,1 

Ökning budgetram 55,4 

  
Grundskolenämnd, mnkr Budgetram 

2022 

Budget föregående år 2 132,8 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 2 106,3 

Demografiuppräkning 30,4 

Pris och löneuppräkning  46,6 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 70,6 

varav mensskydd 2,0 

varav höjning elevpeng 43,6 

Årets budget 2 253,9 

Ökning budgetram 121,1 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 902,4 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 877,8 

Demografiuppräkning 22,7 

Pris och löneuppräkning  19,4 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 20,0 

varav satsning för höjd måluppfyllelse 6,0 

varav mensskydd 2,0 

varav sommarlovssatsning 6,0 

varav satsning på arbetsmarknad och utbildning 6,0 

Årets budget 939,9 

Ökning budgetram 37,5 

 

Vård och omsorg 

Coronakommissionens rapport om äldreomsorgen visade hur oförberedda Sveriges kommuner har 

varit för att hantera en omfattande smittspridning. Konsekvenserna har varit katastrofala för landets 

äldre. Västerås har inte heller varit förskonad från detta. 

Coronakrisen har blottlagt bristerna i äldreomsorgen. Nu behövs pengar, inte applåder. 

Äldreomsorgen har länge fått för lite och på grund av pandemin är vi inte bara nära en välfärdskris 

inom äldreomsorgen. Vi är mitt i den. Ansvaret vilar tungt på de beslutsfattare som gradvis har 

försämrat för de äldre. Dessutom är äldreomsorgen en verksamhet som präglas av otrygga 

anställningar, hårt belastad personal och privata vårdbolag som gör vinst på våra gemensamma 

skattepengar. Pengar som behövs i välfärden. 

Att Undersköterskeupproret startade i Västerås är ingen slump. Kommunen lägger betydligt mindre 

pengar på äldreomsorgen än andra kommuner och har följaktligen en lägre bemanning. Nu behöver 

vi anställa. Ökad personaltäthet ökar tryggheten för de äldre och förbättrar arbetsmiljön för de 

anställda. Under pandemin har personalbristen sannolikt ökat smittspridningen på grund av alla 

vikarier och timanställda som har kallats in för att utföra ett många gånger livsviktigt arbete.  

Det är oerhört viktigt att fortsätta arbetet med att ge kommunens undersköterskor fler kollegor. Vi 

vill se en kompetensförsörjningstrappa med en ökning av nyanställningar. Men för att få fler att 

vilja jobba inom äldreomsorgen behövs det satsningar på arbetsvillkoren. Delade turer och 

ofrivilligt deltidsarbete hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. 

De som jobbar i äldreomsorgen men också inom särskild omsorg rör sig långa sträckor varje dag. I 

arbetet förväntas personalen förflytta sig under hela arbetspasset, oavsett om det är på det särskilda 

boendet eller på cykel mellan hemtjänstinsats. Att införa avgiftsfria arbetsskor är självklart utifrån 

ett arbetsmiljöperspektiv. Tillgången till bra arbetsskor är också en jämställdhetsfråga där anställda 

i mansdominerade yrken oftare får betalda arbetsskor samtidigt som kvinnor i välfärden får gå utan. 

Vi har även stor brist på utbildad personal inom särskild omsorg och äldreomsorg. Vi förutsätter att 

kommunen fortsätter arbetet med att personalen får möjlighet att läsa in undersköterskekompetens 

på arbetstid.   
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Vi vill också påbörja ett projekt med sex timmars arbetsdag på ett av våra servicehus där vi gör en 

överanställning i kombination med en arbetstidsförkortning. I projektet vill vi att man mäter 

sjukfrånvaro, andelen timvikarier och följer ekonomin löpande. Det finns flera lyckade exempel på 

arbetstidsförkortning runt om i Sverige.  

Totalt lägger vi en äldresatsning på 50 mnkr och vi förväntar oss att mer resurser från staten. 

Vänsterpartiet tycker att det är mycket viktigt att kommunen har en hemtjänst i egen regi. LOV:en 

(lagen om valfrihet) är i sig extremt kostnadsdrivande och med de besparingar som tvingats fram 

inom området kan vi inte se att kvaliteten har ökat. Därför lägger vi ett uppdrag om att utreda 

möjligheten att avskaffa LOV:en inom hemtjänsten i Västerås stad. På kort sikt behöver vi 

dessutom se över de verksamheter där egenregin blöder, exempelvis inom hemtjänsten där dagens 

ersättningssystem straffar oss själva.  

De senaste åren har vi fått rapporter om flera privata vårdbolag som missköter sig. Det är viktigt att 

vi som kommun värnar om att våra skattepengar används rätt, kommer verksamheten till del och 

inte hamnar i företagens fickor. Vänsterpartiet vill se en större andel av våra särskilda boenden och 

servicehus i egen regi och stärka uppföljningen av våra externa utförare för att snabbt komma åt 

missförhållanden. 

Vi vill också se en äldreomsorg där de äldres behov styr och där de själva får vara delaktiga. Därför 

vill vi gå ifrån detaljstyrning och införa ramtid i hemtjänsten. För Vänsterpartiet är det viktigt att vi 

går mot mer tillitsstyrning i äldreomsorgen. 

Personer som är i behov av LSS-insatser ökar i Västerås. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att 

alla ska ha samma möjlighet att leva ett liv som andra. Rätten till personlig assistans är 

fundamental. Vi vill se en assistans där människors behov är styrande, inte ekonomiska 

konsekvenser. 

Äldre och personer med funktionsnedsättning är en utsatt grupp när det gäller våld i nära relationer. 

Därför är det viktigt att personalen har kunskaper om detta. Vi vill därför erbjuda ett kompetenslyft 

till all personal med fokus på jämställdhet och våld. 

Pandemin har påverkat målgruppen som Nämnden för personer med funktionsnedsättning ansvarar 

för mycket negativt. Det kommer att ställa stora krav på nämnden kommande år. Socialstyrelsen 

vittnar bland annat om att restriktionerna och rekommendationerna kring fysisk distansering har 

bidragit till isolering och ensamhet. Samtidigt har nedstängningen av dagliga verksamheter 

ytterligare ökat isoleringen hos dessa personer, som redan före pandemin ofta hade begränsade 

sociala kontakter. Ensamheten kan leda till sämre psykiskt mående. Den psykiska ohälsan är sedan 

tidigare högre bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism än i den övriga 

befolkningen. Vi vill därför lägga en satsning på 10 mnkr för att arbeta med den psykiska hälsan. 

 

Uppdrag 

9. Äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att avskaffa LOV:en i hemtjänsten i Västerås 

stad. 

10. Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att ta fram ett 

utbildningsmaterial om jämställdhet och våld riktat till personalen. 
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11. Äldrenämnden får i uppdrag att se över ersättningarna i hemtjänsten i syfte att få mer likvärdiga 

villkor att bedriva hemtjänst i tätort som på landsbygd. 

12. Äldrenämnden får i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 

världsåskådning på kommunens äldreboenden. 

13. Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag säkerställa 

tillgång till arbetsskor för all personal. 

 

Äldrenämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år  1 678,8 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 1 691,2 

Demografiuppräkning 18,7 

Pris och löneuppräkning  37,4 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  6,6 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 48,5 

varav äldresomsorgssatsning 50,0 

varav borttag av äldrekommission -1,5 

Årets budget 1 802,4 

Ökning budgetram 123,6 

  
Nämnden för personer med funktionsnedsättning, mnkr Budgetram 

2022 

Budget föregående år 883,3 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 841,5 

Demografiuppräkning 12,1 

Pris och löneuppräkning  18,6 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  27,5 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 28,0 

varav satsning psykisk ohälsa 10,0 

Årets budget 927,7 

Ökning budgetram 44,4 

 

Individ- och familjenämnden 

Individ och familjenämnden har varit underfinansierad i många år och dras med stora 

budgetunderskott. Under året har nämnden arbetat utifrån en handlingsplan för att få en budget i 

balans och som en följd har kostnaderna sjunkit även om nämnden fortfarande är långt ifrån ett 

nollresultat.  

Denna handlingsplan med tillhörande besparingar har påverkat missbruksvården i kommunen. En 

konsekvens har varit att Västerås stad har stoppat alla externa missbruksbehandlingar, stängt flera 

boenden och tagit bort fast nattpersonal på flera missbruksboenden, inklusive särskilda boenden 

med klienter med psykossjukdom. Därför lägger vi ett uppdrag om att nämnden ska komma tillbaka 
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till kommunfullmäktige under 2022 med en konsekvensanalys av det besparingsprogram som 

Individ och familjenämnden har gjort inom området missbruk. 

Vänsterpartiet tycker att kommunen har fokuserat för mycket på socialtjänstens ekonomi och för 

lite på orsaken till underskotten: den ökande ekonomiska ojämlikheten i Västerås. Ju fler som får 

svårare att betala räkningarna och tuffare livsvillkor, desto fler kommer att söka sig till 

socialtjänsten för att få hjälp. Förvaltningen skriver själva att den strukturella ojämlikheten är en av 

orsakerna till att Västerås har mycket höga kostnader inom barn- och ungdomsvården.    

Den strukturella ojämlikheten i kommunen är ingenting vi löser med snabba beslut. Det krävs ett 

långsiktigt och medvetet arbete inom alla nämnder, inte bara hos Individ- och familjenämnden. 

Kommunen behöver ta ett krafttag för att ge alla västeråsare samma goda förutsättningar för 

utveckling, utbildning och framtidstro.  

Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat att pandemin har förstärkt barn och ungas utsatthet i 

form av ökad psykisk ohälsa, familjekonflikter och övergrepp. BRIS (Barnens rätt i samhället) 

menar att dom har fått en markant ökning av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, 

familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Bilden som Folkhälsomyndigheten och BRIS 

vittnar om signalerar att andelen barn som far illa kommer att öka de närmaste åren. 

Coronakrisen har gjort klassklyftorna ännu tydligare och sannolikt får individ- och familjenämnden 

fler ärenden på sitt bord i takt med att arbetslösheten stiger. När föräldrarna saknar inkomst 

påverkar det barnen och arbetet med att minska barnfattigdomen i Västerås måste därför vara ett 

prioriterat område.  

Civilsamhället gör ett jättejobb för att ge människor som har hamnat i en utsatt situation ett värdigt 

liv, inte minst nu under pandemin. Men ytterst är fattigdom en politisk fråga. Som Stadsmissionen 

skriver i sin senaste fattigdomsrapport: pandemi eller inte pandemi, de ansvariga politikerna måste 

ta ansvar för människor i utsatthet.  

På kort sikt behöver socialtjänsten i Västerås få mer resurser för att klara sitt arbete. Vi lägger 40 

miljoner kronor i höjd ekonomisk ram. 

Det är svårt att peka ut ett område inom socialtjänsten som behöver stärkas upp. Mycket behöver 

göras på många håll. Vi vill bland annat se familjecentrum i varje stadsdel, stora möjligheter till 

kostnadsfria sommarlovsaktiviteter, ökat försörjningsstöd till barnfamiljer på sommaren och fler 

fältassistenter.  

Kampen mot patriarkalt våld och patriarkala strukturer går som en röd tråd genom vår budget. Inom 

socialtjänsten vill vi bland annat se handlingsplaner för att våldsutsatta kvinnor ska få hjälp till ett 

tryggt boende och för att stärka unga tjejers psykiska hälsa. 

När allt fler insatser som riktas till barn och unga flyttas från externa placeringar till hemkommunen 

är det viktigt att rätt förutsättningar finns på plats. Vi vill bland annat utöka socialjouren så att stöd 

för hemmaplaceringar även finns på helgen. Vi vill också utreda möjligheten att inrätta en social 

hemtjänst som en insats till familjer med ett stödbehov. 

Arbetsmiljön är tung för kommunens socialsekreterare och omsättningen på personal är hög. De 

som hamnar i kläm är de människor som är i störst behov av trygghet och kontinuerlig hjälp. Vi ser 

många förbättringsområden och har år efter år föreslagit högre löner, satsningar på arbetsmiljö och 

arbetstidsförkortning på socialkontoren. 
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Vinstjakten i välfärden är ett otyg, inte minst i socialtjänsten. Den föregående majoriteten införde 

lagen om valfrihetssystem (LOV) på hem för vård och boende (HVB) för unga. Tidigare har 

principen varit att socialsekreteraren tillsammans med den enskilde och föräldrar har bedömt vilken 

utförare och typ av behandling som barnet/ungdomen behöver. Nu ska den enskilde 

vårdnadshavaren ensamt ansvara för val av placering. 

För Västerås del innebär beslutet att kommunen sätter socialt utsatta barn och ungdomar på en 

marknad – barn som redan lever i oerhört svåra situationer. Det kan handla om drogberoende, unga 

tjejer med självskadebeteende, psykisk ohälsa eller nyanlända i Sverige utan familj. Det är självklart 

att dessa personer inte ska utsättas för experiment där vården styrs av en marknad som har vinst 

som mål. 

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att barn och unga i riskzonen ges trygghet och möts av 

yrkeskompetens. Likaså att det finns en garanterad insyn och transparens i de verksamheter där de 

placeras. Vi vill främja samarbete och kontinuitet i behandlingsutförandet och då är verksamhet i 

egen regi, som kan följa hela processen från första behandlingskontakten med socialarbetare till 

uppföljning efter avslutad behandling, att föredra. 

233 av landets 290 kommuner saknar en övergripande handlingsplan för att förebygga självmord, 

enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner. Västerås är en av dom 233 kommunerna. 

Under Coronapandemin har antalet samtal till SOS-alarm rörande självmord ökat. Vi som kommun 

har ett stort ansvar att arbeta suicidpreventivt.  

Vänsterpartiet ser med oro på ökningen av den tunga kriminaliteten i Västerås. Det är viktigt att vi 

som kommun gör allt vad vi kan, både i förebyggande syfte men också för att hjälpa människor att 

lämna kriminaliteten. Vi ser därför positivt att Individ- och familjenämnden har påbörjat en 

avhopparverksamhet. Däremot är det tveksamt huruvida nämnden mäktar med detta arbete utan att 

fullmäktige tillför resurser. Vår höjning av den ekonomiska ramen ger möjlighet för nämnden att 

fullfölja uppdraget. 

 

Uppdrag 

14. Berörda nämnder får i uppdrag att i samverkan med Region Västmanland ta fram en 

handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. 

15. Individ och familjenämnden får i uppdrag att riva upp beslutet om LOV på hem för vård och 

boende för unga. 

16. Individ och familjenämnden får i uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen att göra 

en översyn av lönestrukturen för medarbetare inom socialtjänsten. 

17. Individ och familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda social hemtjänst till 

familjer i behov av extra stöd. 

18. Individ och familjenämnden får tillsammans med berörda aktörer i uppdrag att ta fram en tydlig 

plan för alla som har utsatts för våld ska få hjälp till ett tryggt boende. 

19. Individ och familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett boende för 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

20. Berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 



 

18 

21. Individ och familjenämnden får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av det 

besparingsprogram som nämnden har genomgått utifrån beslut som rör missbruk. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige under 2022. 

 

Individ- och familjenämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 893,7 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 790,1 

Demografiuppräkning 11,4 

Pris och löneuppräkning  17,5 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  41,9 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 90,0 

varav satsning 6 h arbetsdag, barnfattigdom, förebyggande 40,0 

Årets budget 950,8 

Ökning budgetram 57,1 

 

Kultur, idrott, fritid och förebyggande  
Kulturen är avgörande för utvecklingen av vårt samhälle och oss själva som individer. Den bidrar 

också till ökad livskvalitet. Under coronakrisen har kulturen drabbats hårdare än många andra 

områden. Restriktionerna har inneburit att många kultverksamheter har fått stänga ner. Avsaknaden 

av kulturevenemang och kulturupplevelser har lett till ett fattigare Västerås. Nu börjar samhället att 

öppna upp igen och det är fantastiskt att se fysiska studiecirklar, fyllda läktare och teatersalar.       

Kultur är också en förutsättning för demokratisk medvetenhet och kritisk tänkande. Det är viktigt att 

barn och unga introduceras för kultur i tidig ålder och här spelar Kulturskolan en avgörande roll. Vi 

ser positivt på att Kulturskolan nu även finns ute i bostadsområdena och att en kulturbank har 

införts. Ett ytterligare, och viktigt steg är att kulturskolan ska vara närvarande i hela kommunen, 

inte bara i staden utan också på landsbygden.  

Ett problem för Västerås musiker och kulturutövare är att Västerås inte har en fungerande livescen. 

Frågan har lyfts av det lokala kulturlivet under en längre tid. Vänsterpartiet vill att berörda nämnder 

tittar närmare på detta och verkar för fler musikscener och replokaler i kommunen. Det behövs även 

fler dansstudios och ateljéer. 

Under pandemin har intresset för friluftsliv och kallbad ökat i hela Sverige. De ringlande köerna ut 

mot Björnön, Lögarängen och andra strandnära lägen har visat att västeråsarna inte utgör något 

undantag. Vinterbadarna i Västerås är en relativt stor grupp som samlas regelbundet vid Lögastrand 

och ibland enskilt. Det kalla vattnet och dess hälsoeffekter har gruppen vittnat om i stadens medier 

vid ett flertal tillfällen och där har även ett önskemål om omklädningsrum och bastu har uttryckts. 

Många äldre västeråsare talar sig varma för det kallbadhus som revs 1948. På Västerås Stads e-

förslagssida ligger nu ett förslag om ett Kallbadhus i Västerås, ett förslag som hitintills har stöttats 

av 581 västeråsare. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är ett bra förslag. 

Våra föreningar och alla dess ideella krafter gör mycket viktiga insatser för att alla västeråsare ska 

få chansen att utveckla sina fritidsintressen och få en rikare vardag med kultur, friluftsliv, idrott 
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eller hantverk. Vi ser att en del föreningar, särskilt inom idrotten, tar ut höga medlemsavgifter för 

att få täckning för sina kostnader. Detta utestänger många barn och ungdomar vars föräldrar inte har 

råd. Därför avsätter vi 10 miljoner kronor för ökat föreningsstöd.  

Kultur och idrott är också en viktig motkraft till den ökade polariseringen som skapar ett otryggare 

samhälle för oss alla. Polariseringen är kopplad till att ojämlikheten och segregationen ökar. Därför 

är det viktigt att ingen utestängs från föreningslivet, kulturen och idrotten. Här spelar satsningen på 

ökat föreningsstöd en stor roll för att bland annat stötta upp de föreningar som jobbar mot 

nyanlända och med integration. 

Liksom tidigare år tycker vi att Västerås stad ska ansöka om att bli en kulturfristad. Att erbjuda en 

fristad för kulturarbetare som förföljs och hotas i sitt hemland och därför tvingas fly. En 

kulturfristad gör det möjligt för kulturarbetaren att fortsätta sitt arbete och fortsätta vara en fri röst i 

kampen för demokrati och yttrandefrihet. 

Vänsterpartiet lägger 5 mnkr i kulturnämnden för att öka bemanningen i nämndens verksamheter. 

Vi vill att kommunen verkar för att öka barnens läslust. Att väcka läslusten och jobba läsfrämjande 

är oerhört viktigt, vi vill därför att kommunen fortsätter arbeta strategiskt för att öka barns läsande, 

till exempel genom sommarbibliotek i parker och bostadsområden.  

När samhällets orättvisor och klassklyftor ökar skapas en grogrund för kriminalitet. Det gör den i 

hela samhället, men särskilt i de fattigaste områdena. De av oss som bor i dessa områden är särskilt 

utsatta för våld och det finns en uppgivenhet över att samhället har övergivit området. I stället för 

framtidsdrömmar om utbildning och bra jobb känner många en desperation inför en hopplös 

framtid. 

För att stärka kommunens förebyggande arbete behövs fokus på verksamheter som stärker den 

sociala hållbarheten. Vi behöver motverka de ökande klassklyftorna och segregationen. Vi har 

under året fått flera rapporter om att allt fler yngre barn och ungdomar hamnar i kriminalitet. Det är 

viktigt att vi som kommun gör allt vi kan för att ge förutsättningar för det förebyggande arbetet som 

krävs för att förhindra detta.  

En viktig insats i det förebyggande arbetet är att medvetet arbeta för att föräldrar, andra vuxna och 

unga har god tillgång till information. På så sätt vet de var de kan vända sig när de behöver stöd om 

de ser att ett barn i deras närhet är på väg att fara illa och riskerar att hamna i kriminalitet. Vi 

behöver satsa på informationsinsatser och dialog. Föräldrar, vuxna och unga behöver ha kunskap 

om vilka rättigheter och skyldigheter de har. För att stärka det förebyggande arbetet lägger vi 12 

miljoner kronor. 

Vi vill också förstärka och utveckla den deltagande demokrati i bostadsområden, på skolor och på 

våra arbetsplatser. De som berörs av besluten ska ha möjlighet till inflytande. Därför vill vi införa 

demokratikontor i våra stads- och kommundelar. Där ska man kunna få hjälp med olika ärenden till 

kommunen, få tillgång till mötesplatser för exempelvis föreningsträffar och möjliggöra för att de 

boende tillsammans får möjlighet att påverka utvecklingen i området. När demokratikontoren har 

blivit etablerade vill vi se en utveckling mot att arbeta med medborgarbudget och låta invånarna ta 

ställning till investeringar eller andra satsningar i sitt bostadsområde. Vi lägger 5 miljoner kronor i 

årsplanen för att påbörja arbetet med demokratikontor. 

  

 



 

20 

Uppdrag 

22. Berörda nämnder får i uppdrag att möjliggöra för en central graffitivägg. 

23. Berörda nämnder får i uppdrag att verka för fler musikscener och replokaler i kommunen. 

24. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett ateljéstöd till konstnärer, i 

syfte att göra konsten mer synlig och närvarande i Västerås. 

25. Kulturnämnden får i uppdrag att ansöka om att bli fristad för kulturarbetare, med start år 2022. 

26. Berörda nämnder får i uppdrag att se över möjligheten att bygga en Roller Derby-bana. 

27. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ett 

kallbadhus i närheten av Lögarängens strand och att stadens medborgare får möjlighet att vara med 

och utforma rekreationsområdet som kallbadhuset skulle utgöra. 

28. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att arbeta med informationsinsatser 

till vuxna och unga om deras rättigheter till olika sorters stöd samt skyldigheter de har om de 

uppräcker att deras egna barn eller andra bar riskerar att hamna i eller är i kriminalitet.  

 

Kulturnämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 203,2 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 185,3 

Demografiuppräkning 2,5 

Pris och löneuppräkning  4,1 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  6,7 

Kompensation för stadsarkivet 9,5 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 11,1 

varav ökning av föreningsstödet 5,0 

varav personal 5,0 

varav fristad för kulturarbetare 1,0 

Årets budget 219,2 

Ökning budgetram 16,0 
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Nämnden för idrott, fritid och förebyggande, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 287,9 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 274,1 

Demografiuppräkning 3,8 

Pris och löneuppräkning  6,1 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  6,0 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 27,4 

varav Fredriksbergsbadet 3,4 

varav utomhus SM 2,0 

varav demokratikontor 5,0 

varav förebyggande 12,0 

varav föreningsstöd 5,0 

Årets budget 317,3 

Ökning budgetram 29,4 

 

Tekniska verksamheter, infrastruktur och miljö 

Vi vill att västeråsare ska kunna bo, leva och verka i klimatmässigt hållbara och levande miljöer i 

våra stadsdelar, serviceorter och på landsbygden. Alla västeråsare ska ha närhet till kommunal 

service, natur och lekplatser. 

Ett av våra största problem just nu är bostadsbristen som orsakar trångboddhet och otrygghet. 

Bostadsbristen är en bromskloss för den gröna omställningen, och den är också ett reellt hinder för 

människors möjligheter att flytta hemifrån, flytta till Västerås för att ta ett arbete, anpassa sitt liv när 

något händer eller ta ut skilsmässa när relationer går i kras. 

Särskilt bekymmersamt är avsaknaden av billiga hyresrätter. För detta krävs det en statlig 

bostadspolitik med höga ambitioner. Kommunen måste också göra sitt för att underlätta byggande 

av billiga hyresrätter genom att fastställa att nybyggnationen i ett anvisat område ska ha en 

spridning av hyresnivåerna där de lägsta hyrorna är överkomliga för människor med en svag 

ekonomi. Det är viktigt att vi bygger bostäder åt alla och inte bara till några få. 

Vi behöver bostäder i alla bostadsområden som vanligt folk har råd att bo i för att motverka 

segregationen. Alla ska kunna vara stolta över sin bostad och sitt bostadsområde.  

En stark allmännytta är grundbulten för en rättvis och jämlik bostadspolitik. Att Västerås numera 

placerar sig i toppen på listan över de kommuner som har sålt ut flest lägenheter är väldigt oroande 

och det är en trend som behöver vändas. Mimer behöver fler lägenheter i sitt bestånd, inte färre. 

Kommunen behöver också köpa in mer strategisk mark. 

Bostäderna behöver vara klimatsmarta både när det gäller val av byggmaterial och när det gäller 

drift och uppvärmning. Här har Mimer ett stort ansvar och en ledande roll som kommunens 

bostadsbolag, men kraven på klimatsmarta billiga bostäder behöver också bli tydligare när det gäller 

villkoren för tilldelning av mark för privata byggbolag. 

Allt räknas inom klimatarbetet, även till synes små frågor. Vänsterpartiet vill bland annat 

permanenta de vattenposter som ställdes ut förrförra sommaren. Vi vill även införa offentliga 
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papperskorgar med flera kärl för att underlätta sopsortering. Vi vill också sätta upp 

cykelservicestationer, för att det ska vara enkelt att vara cyklist i Västerås.  

Vi behöver ta vara på och värna de ekotjänster som naturen tillhandahåller som till exempel 

pollinerande insekter, ren luft och rent vatten. För det krävs att vi i alla beslut värnar den ekologiska 

mångfalden, uppmuntrar ekologisk odling och kraftigt begränsar fossila utsläpp från fordon genom 

att bygga ut gång- och cykelvägar samt tillgängligheten för kollektivtrafiken. Vi behöver också 

gynna och uppmuntra alla ansatser till återvinning och val av produkter och material som minimerar 

belastningen på miljön. 

Vi satsar 5 miljoner kronor för att förbättra utomhusmiljön i kommunen. Mer lek, aktivitet och 

spontanidrott stärker både hälsan och sammanhållningen. Vi ser gärna att unga och föreningar 

själva tar initiativ till nya aktivitetsparker och liknande, samt kommer med förslag på hur befintliga 

lokaler och tomma ytor kan användas bättre. 

Offentliga toaletter i närheten av lekparker är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Vi har motionerat i 

frågan och fått bifall. Därför är det glädjande att Poesilekparken har fått en toalett. Vi vill fortsätta 

satsningen på fler toaletter vid större lekparker och prioriterar byggnationen av toaletter i 

investeringsbudgeten. 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och därför är det viktigt med låga priser. Låga 

biljettpriser gynnar också de som redan åker mest buss, nämligen låginkomsttagare och kvinnor. I 

och med pandemin har vi, kanske för första gången, avrått folk från att resa kollektivt. Detta har 

gjort att många valt att resa med bil istället, vilket har en avsevärt större klimatpåverkan än buss och 

tåg. Vi vill se kostnadsfria pendlarparkeringar vid olika trafiknoder, exempelvis i serviceorterna för 

att främja att landsbygdens bilburna ställer bilen och åker kollektivt resten av vägen istället. För att 

få en tydlig omsvängning mot hållbart resande måste en rejäl satsning göras, främst på 

kollektivtrafiken, som spelar en avgörande roll för att nå våra klimatmål. Vi måste se möjligheterna 

som kollektivtrafiken ger. 

Därför är det hög tid att prova nya grepp, både för att stärka finansieringen av kollektivtrafiken och 

för att locka fler att lämna bilen hemma genom att ha låga priser. Sedan år 2011 har staden Wien i 

Österrike erbjudit ett årskort som kostar en euro om dagen, alltså €365. Detta kort är så pass billigt 

att väldigt många väljer att köpa det. Och då lockas de att använda kollektivtrafiken istället för att ta 

bilen.  

Idag köper cirka 852 000 personer i Wien årskort, vilket är en ökning från 321 000 år 2011. Om 

man räknar in studenter och äldre som får köpa rabatterade kort, har över hälften av befolkningen 

ett årskort. Det finns fler årskort än bilar i Wien. Succén har gjort att insatsen har varit nästan 

självfinansierade, och idag står biljettintäkter för 60 procent av Wiens kostnader för kollektivtrafik. 

Vänsterpartiet föreslår därför att Wienmodellen ska införas även i Västerås. Och där ett årskort till 

kostnad av tio kronor om dagen erbjuds. Priset för årskortet blir då 3630 kronor. Eller 305 kronor 

som betalas via autogiro varje månad. I framtiden vill vi utveckla modellen med en rabatt för 

pensionärer och förmånstagare. Vänsterpartiet vill testa detta under 2022 för att se vilka effekter 

det får på resandet och utveckla detta kort med att innefatta rabatter. För att påbörja erbjudandet 

och för att se vilka effekter det innebär lägger vi en satsning på 6 miljoner kronor. 

 

Det är en fråga om rättvisa att det inte ska kosta mer att åka kollektivt för personer med 

funktionsnedsättning och vi föreslår därför en sänkning av färdtjänsttaxan från dagens 40 kr/resa 

till 29 kr/resa. 
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Uppdrag  

29. Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda ett dialogprojekt tillsammans med invånarna i 

kommundelarna för att se hur övergivna tennis- och basketplaner ska användas framöver. 

30. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med de pedagogiska nämnderna se över ytor 

för spontanidrott och andra grönytor i anslutning till skolor och förskolor i syfte att göra dem 

funktionsdugliga och lättillgängliga. 

31. Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en centralt belägen cykelservicestation. 

32. Tekniska nämnden får i uppdrag tillsamman med Regionen och kollektivtrafikmyndigheten i 

uppdrag att ta fram ett underlag för förutsättningar att införa Wien-modellen i Västerås tappning, 

vilket innebär att erbjuda Västeråsarna ett årskort i kollektivtrafiken som endast kostar tio kronor 

om dagen. 

33. Berörda nämnder får i uppdrag att utreda vilka hinder som idag finns för att en byggemenskap 

ska kunna bygga ett bostadshus, samt ta fram förslag för att underlätta etableringen av 

byggemenskaper i Västerås. 

34. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att permanenta sommaren 2018 

års vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget, Lögarängsbadet och korsningen mellan 

Hantverksgatan och Vasagatan. 

35. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser att sätta upp vattenposter på, 

exempelvis i närheten av stora lekplatser men också i våra stadsdelscentrum och i serviceorterna. 

36. Berörda nämnder får i uppdrag att jobba strategiskt med feministisk stadsplanering genom att 

utvärdera tidigare arbeten och studier i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering 

med en checklista med tydliga jämställdhetsmål. 

37. Berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning av nya torg, platser, 

gator och områden. 

38. Berörda nämnder får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och plan för att successivt byta ut 

stadens papperskorgar till nya som möjliggör källsortering. 

39. Fastighetsnämnden i samråd berörda nämnder får i uppdrag att ta fram och installera en 

låsfunktion för akuta situationer på samtliga kommunala skolor och förskolor i Västerås 

40. Berörda nämnder får i uppdrag att på lämpliga platser ska anlägga ätbara parker eller ätbara 

inslag där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. 

41. Berörda nämnder får i uppdrag att installera solpaneler på redan byggda fastigheter där det är 

tekniskt och ekonomiskt lämpligt. 
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Tekniska nämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 469,8 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 484,1 

Demografiuppräkning 6,6 

Pris och löneuppräkning  10,7 

Kompensation investeringar (volym) 15,0 

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  -10,0 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 20,4 

varav kollektivtrafiksatsning 6,0 

varav sänkning av färdtjänsttaxan 4,4 

varav utemiljö, aktivitetsytor, lekparker 5,0 

Årets budget 526,9 

Ökning budgetram 57,1 

 
   
Byggnadsnämnden, mnkr Budgetram 

2022 

Budget föregående år 28,4 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 49,4 

Demografiuppräkning 0,7 

Pris och löneuppräkning  1,1 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr  -20,5 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering   

Årets budget 30,7 

Ökning budgetram 2,3 

 

Fastighetsnämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Resultatkrav fastighetsnämnden   

Resultatkrav exploateringsverksamhet -30,0 

Årets resultat -30,0 

    

Tomträtter 50,3 

Skollokaler 2,8 

Verksamhetslokaler 0,7 

Särskilt boende 6,5 

Markförvaltning och övrigt 2,0 

Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd 62,3 
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Kommunstyrelsen 
Vänsterpartiet vill se en kommun som håller ihop och som inte glider isär. Många västeråsare har 

det tufft ekonomiskt och har svårt att få vardagen att gå ihop. Vissa har kontakter med 

kommunen, andra vänder sig endast till civilsamhället. Att motverka fattigdom är en av de 

viktigaste förebyggande insatserna som vi kan göra. Även om vi inte i förslaget till årsplan 

avsätter pengar från den sociala resursfonden vill vi här peka ut vår vilja att påbörja arbetet för en 

mer jämlik kommun. 

Kommunen ska ta ansvar för att lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi ser att 

en majoritet av de som jobbar deltid inom yrken med redan låg lön är kvinnor. Som ett steg i rätt 

riktning vill vi höja lönen för de som tjänar lägst, till minst 22 000 kronor i månaden. En av de 

mest otrygga anställningsformerna är allmän visstid, en anställningsform som främst drabbar 

kvinnor. Vi vill att kommunen ska gå före och avskaffa allmän visstid och lägger därför ett 

uppdrag om det. 

För att stärka jämställdheten vill vi jämna ut strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor och 

män. Vi lägger därför en speciell lönepott på 5 miljoner kronor under kommunstyrelsen som 

syftar till att utjämna dessa skillnader.  

Schyssta villkor ska vara en självklarhet när vi som kommun bokar restauranger, konferens och 

hotell. Västerås stad ställer i dagsläget inga krav på att restauranger eller konferenslokaler som 

staden bokar ska ha kollektivavtal. Kollektivavtalet är till för att säkerställa att de anställdas 

rättigheter tillgodoses, att skäliga löner utbetalas samt att försäkringar för de anställda finns 

tecknande. Vänsterpartiet vill därför att vi ska börja ställa krav på kollektivavtal vid alla bokningar. 

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga och den behöver genomsyra all kommunal verksamhet. 

Västerås stad ligger långt fram med klimatarbetet men Vänsterpartiet vill öka takten ytterligare. Tre 

av de största utsläpparna är fastighets-, transport- och livsmedelssektorn. Vi vill ha mer solenergi på 

våra kommunala byggnader, fortsätta energieffektivisera fastigheter och alltid bygga klimatsmart. 

Vi vill se färre flygresor av kommunens politiker och chefer, samt prioritera cykel- och 

kollektivtrafiken. Vi vill se mer vegetarisk mat i kommunens verksamheter. För att påskynda 

omställningen lägger vi 5 mnkr i kommunstyrelsen. 

Vänsterpartiet vill även prioritera jämställdhets- och det antirasistiska arbetet på 

stadsledningskontoret. Vi fick bifall på vår motion om att tillsätta en tjänst med uppdraget att driva 

och samordna stadens förebyggande arbete med ett övergripande ansvar för jämställdhet och 

våldsprevention. Men vi vill även satsa en miljon kronor för att stärka kommunens antirasistiska 

arbete. 

 

Uppdrag 

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att under mandatperioden höja alla 

kommunanställdas minimilön till 22 000 kronor i månaden. 

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen ta fram en plan för 

att ta bort anställningsformen allmän visstid i kommunen. 
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44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för Västerås stad där krav på 

kollektivavtal ställs när Västerås stad bokar in sig på konferensanläggningar, hotell eller 

restauranger. 

45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera stadens samarbete i ECCAR och vara en av 

garanterna till att arbetet fortsätter utvecklas. 

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera arbetet med industriell symbios. 

47. Kommunfullmäktige avsätter 1 mnkr från den sociala resursfonden för att tillsätta en 

kartläggning av fattigdom i Västerås, samt vara projektledare i projekt som syftar till att minska 

fattigdomen i Västerås. 

48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att erkänna/arbeta utifrån att vi befinner oss i ett klimatnödläge 

fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.  

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska Västerås stads köttkonsumtionen med 25 procent till 

2025, samt att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt ställer om till 

vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband med sammanträden eller konferenser. 

50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under 

kommunstyrelsen varje år som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta 

med antirasism. 

 

Kommunstyrelsen, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 215,0 

Ettårssatsning ny IT-leverantör upphör -2,5 

Anslag Hamnen -3,5 

Ansökan årets stadskärna   

Rudbeckius 400 års jubileum, 2-årssatsning -0,9 

Ramjustering, kontaktcenter tjänster flyttas till Grundskolenämnden -1,6 
Stärkt krisberedskap enligt handlingsplan för beredskap, 
engångssatsning 1,5 

Resursförstärkning internkontroll 1,0 

Upphandling IT-drift samt stadsgemensamma system (Raindance) 1,0 

Trygghetsskapande insater, tillfällig satsning 2021-2023 3,0 

Marknadsavtal till elitklubbar -2,0 

Pris och demografiuppräkning 4,6 

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 7,7 

varav klimatsatsning 5,0 

varav antirasistisk miljon 1,0 

varav sänkta arvoden kommunal och oppositionsråd -2,5 

Årets budget 223,3 

Ökning budgetram 8,3 
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Skultuna kommundelsnämnd 

Skultuna är en mycket välfungerande och välskött del av kommunen med god kommunal service, 

bra bostäder, aktiva föreningar och butiker. Det finns många fördelar med att vara en 

kommundelsnämnd. Framförallt närheten mellan skultunaborna och beslutsfattarna. Därför är det 

viktigt att kommunen ger nämnden rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett bra arbete i 

Skultuna. Även i Skultuna slår de ojämlika förutsättningarna med att driva hemtjänst i egen regi 

hårt, eftersom Skultuna består av så stor del av landsbygd. Kommunen behöver ta ett 

helhetsperspektiv i denna fråga. Därför har vi lagt ett uppdrag om detta i Äldrenämnden. 

Skultuna kommundelsnämnd, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 124,6 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 125,8 

Demografiuppräkning 1,6 

Pris och löneuppräkning  2,8 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 1,7 

varav förskolelyft, höjning elevpeng och mensskydd 1,7 

Årets budget 131,8 

Ökning budgetram 7,2 

 

Övriga nämnder och styrelser 

 

Överförmyndaren, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 15,3 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 17,3 

Demografiuppräkning 0,2 

Pris och löneuppräkning  0,4 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering -2,0 

Årets budget 16,0 

Ökning budgetram 0,7 
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Miljö- och konsumentnämnden, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 22,3 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 23,8 

Demografiuppräkning 0,3 

Pris och löneuppräkning  0,5 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering   

Årets budget 24,7 

Ökning budgetram 2,4 

 

Kommunrevision, mnkr Budgetram 
2022 

Budget föregående år 4,8 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 7,9 

Demografiuppräkning 0,1 

Pris och löneuppräkning  0,2 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering -2,0 

Årets budget 6,2 

Ökning budgetram 1,4 

   
Valnämnden, mnkr Budgetram 

2022 

Budget föregående år 6,3 

Teknisk ram 2021 enligt ny resursfördelningsmodell 2,9 

Demografiuppräkning 0,0 

Pris och löneuppräkning  0,1 

Kompensation investeringar (volym)   

Kompensation investeringar (reinvestering)   

Justering ambitionsnivå, mnkr    

Effektivisering (för att nå finansiellt mål för staden)   

Prioritering/omprioritering 5,6 

Årets budget 8,6 

Ökning budgetram 2,3 
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Stadsgemensamma kostnader, mnkr  Budgetram 
2022 

Mälardalens brand- och räddningsförbund 100,7 

Kommungemensam reserv   

Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal 2,0 

Kommungemensam reserv, detaljplaner   

Gemensam innovation och utvecklingsbudget 10,0 

Samordnad varudistribution 4,0 

Anslag för att finansiera eventuell investering i Mariaberget    

Riktad lönesatsning för jämställdhet 5,0 

Statsbidrag äldreomsorgssatsning   

Ökad internhyra 10,0 

Kapitalkostnad strategiska investeringar   

Ramjustering ökad kapitalkostnad   
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 200,0 
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 3,0 

Hem-PC kostnad 4,0 

Markhyra, Mälarenergi -1,2 

Kulturfond internt bidrag   

Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 5,0 

Interna ränteintäkter -80,0 

Avkastningskrav fastighetsnämnden -62,3 

Årets budget 200,2 

Ökning budgetram 34,7 
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4. Investeringar 

Planen för investeringar under perioden 2022–2026 innehåller många viktiga projekt. Flera av dem 

är kostsamma och det är en tuff utmaning att klara av dem under relativt kort tid. Vänsterpartiet är 

redo att nedprioritera en del av vägsatsningarna de kommande åren om inte den ekonomiska 

utvecklingen ser bättre ut framöver. Det viktigaste är att de förskolor och skolor som behövs för att 

ta emot alla nya barn finns på plats i tid och att nya äldreboenden, trygghetsboenden och särskilda 

boenden byggs. Västerås stad har kommit långt på klimat- och miljöområdet, nu är det viktigt att vi 

följer upp uppsatta mål i våra styrande dokument. Vi vill att klimatet ska få en större plats i 

investeringarna och vill att klimatsatsningar redovisas i en egen klimatinvesteringsbudget. Vi 

behöver göra stora investeringar för att nå målen för ett fossilfritt samhälle. Därför vill vi påskynda 

nödvändiga klimatinvesteringar. 

Vi vill prioritera aktivitetsplanerna i tekniska nämnden. Vi vill också prioritera arbetet kring att 

bygga om omklädningsrummen på våra skolor och sätta in duschbås utifrån en motion från 

Vänsterpartiet som fick bifall i kommunfullmäktige. Vi vill satsa på fler offentliga toaletter vid våra 

större lekplatser. 

 

 

 

 

 

 

Nämndernas investeringsbudget, mnkr Budget 

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Totalt

2022-

2026

Skattefinanansierad verksamhet

Fastighetsnämnden 753,2 1 253,0 1 078,3 439,7 466,9 3 991,1

Fastighetsnämnden, projekt Mälarporten 43,0 128,8 332,8 428,1 209,3 1 142,0

Kommunstyrelsen 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0

Förskolenämnden 12,5 33,3 36,4 25,5 13,5 121,2

Grundskolenämnden 18,4 38,3 100,6 19,4 20,2 196,9

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,1 8,2 18,0 7,0 7,1 52,4

Skultuna kommundelsnämnd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

Äldrenämnden 4,0 12,0 4,0 12,0 12,0 44,0

Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,9 2,4 2,9 2,4 2,4 13,0

Individ- och familjenämnden 27,1 7,1 2,6 2,6 2,6 42,0

Kulturnämnden 18,0 11,5 10,0 10,0 14,0 63,5

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 18,3 22,2 64,0 38,8 16,0 159,3

Tekniska nämnden, ordinarie investeringar 35,1 39,7 34,5 39,8 40,9 190,0

Tekniska nämnden, gatuunderhållsinvesteringar 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0 265,0

Tekniska nämnden, strategiska investeringar 134,9 147,4 133,5 138,9 70,5 625,2

Miljö- och konsumentnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa investering exkl. exploatering 1 149,5 1 774,9 1 889,5 1 237,2 949,4 7 000,6

Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 198,5 79,7 79,1 61,2 625,2

Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

Summa exploatering och markförvärv 256,7 248,5 129,7 129,1 111,2 875,2

SUMMA INVESTERINGAR 1 406,2 2 023,4 2 019,2 1 366,3 1 060,6 7 875,8
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Fastighetsnämnden, investering per 

verksamhet, mnkr

Budget 

2022

Plan

2023

Plan

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Totalt

2022-

2026

Grundskola (inkl. Skultuna kommundelsnämnd) 367,0 767,7 608,8 213,7 145,3 2 102,5

Förskola (inkl. Skultuna kommundelsnämnd) 129,9 242,2 186,6 64,4 46,2 669,2

Gymnasieskola 42,7 35,7 60,9 4,2 5,6 149,1

Idrottsfastigheter 43,2 60,2 74,9 16,1 0,0 194,4

Kulturfastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

Boenden (äldrenämnden m.m.) 22,2 35,4 39,6 59,9 129,9 286,8

Boenden (individ och familj) 6,6 4,5 4,5 4,5 4,5 24,5

Övriga fastighetsinvesteringar 63,6 78,4 65,1 49,0 52,5 308,6

Hamnens utveckling 39,0 6,0 8,0 18,0 3,0 74,0

Extern hyra, hamnen 39,0 23,0 30,0 10,0 10,0 112,0

Projekt Mälarporten (Resecentrum, Etapp 1)* 43,0 128,8 332,8 428,1 209,3 1 142,0

Summa investering exkl. exploatering 796,2 1 381,8 1 411,1 867,8 676,2 5 133,1

Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 198,5 79,7 79,1 61,2 625,2

Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0

Summa exploatering och markförvärv 256,7 248,5 129,7 129,1 111,2 875,2

SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETSNÄMNDEN 1 052,9 1 630,3 1 540,8 996,9 787,4 6 008,3

Planeringsingsinriktning 2022-2026 1 750,9 1 882,5 1 865,6 1 142,8 1 720,0 8 361,8

* Projekt Mälarporten inkluderar intäkter efter perioden, vilket gör att projektet som helhet budgeteras till 674 
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5. Samlade uppdrag 

1. Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram ett kompetenslyft “Förskolelyftet”, i syfte att all 

personal får erbjudandet att läsa in antingen barnskötare- eller förskollärarkompetens under 

arbetstid. 

2. Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett nytt 

resursfördelningssystem baserat på klasspeng istället för elevpeng som ska ligga till grund till 

planeringsförutsättningarna för årsplan 2023.  

3. Grundskolenämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att erbjuda 

elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd. 

4. Grundskolenämnden och Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans 

med arbetsgivardelegationen ta fram en arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 som 

erbjuds till pedagoger som har fyllt 61 år inom grundskolan och gymnasieskolan. 

5. Grundskolenämnden och Förskolenämnden får i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att höja 

den sociala viktningen i resursfördelningssystemet. 

6. Berörda nämnder får i uppdrag att erbjuda en sommarlovsjobbsatsning för ungdomar i årskurs 7.  

7. Grundskolenämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att höja 

kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism generellt och hur man förebygger den specifikt. 

8. Grundskolenämnden och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att kartlägga den 

rasism som förekommer på skolorna, genom att särredovisa de kränkningar och den mobbning som 

går att härleda till rasism. 

9. Äldrenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att avskaffa LOV:en i hemtjänsten i Västerås 

stad. 

10. Äldrenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag att ta fram ett 

utbildningsmaterial om jämställdhet och våld riktat till personalen. 

11. Äldrenämnden får i uppdrag att se över ersättningarna i hemtjänsten i syfte att få mer likvärdiga 

villkor att bedriva hemtjänst i tätort som på landsbygd. 

12. Äldrenämnden får i uppdrag att inrätta rum för stillhet, bön och reflektion oavsett 

världsåskådning på kommunens äldreboenden. 

13. Äldrenämnden och Nämnden för personer med funktionsnedsättning får i uppdrag säkerställa 

tillgång till arbetsskor för all personal. 

14. Berörda nämnder får i uppdrag att i samverkan med Region Västmanland ta fram en 

handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. 

15. Individ och familjenämnden får i uppdrag att riva upp beslutet om LOV på hem för vård och 

boende för unga. 

16. Individ och familjenämnden får i uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen att göra 

en översyn av lönestrukturen för medarbetare inom socialtjänsten. 

17. Individ och familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda social hemtjänst till 

familjer i behov av extra stöd. 
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18. Individ och familjenämnden får tillsammans med berörda aktörer i uppdrag att ta fram en tydlig 

plan för alla som har utsatts för våld ska få hjälp till ett tryggt boende. 

19. Individ och familjenämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett boende för 

våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik. 

20. Berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. 

21. Individ och familjenämnden får i uppdrag att göra en konsekvensanalys av det 

besparingsprogram som nämnden har genomgått utifrån beslut som rör missbruk. Uppdraget ska 

återrapporteras till kommunfullmäktige under 2022. 

22. Berörda nämnder får i uppdrag att möjliggöra för en central graffitivägg. 

23. Berörda nämnder får i uppdrag att verka för fler musikscener och replokaler i kommunen. 

24. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett ateljéstöd till konstnärer, i 

syfte att göra konsten mer synlig och närvarande i Västerås. 

25. Kulturnämnden får i uppdrag att ansöka om att bli fristad för kulturarbetare, med start år 2022. 

26. Berörda nämnder får i uppdrag att se över möjligheten att bygga en Roller Derby-bana. 

27. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ett 

kallbadhus i närheten av Lögarängens strand och att stadens medborgare får möjlighet att vara med 

och utforma rekreationsområdet som kallbadhuset skulle utgöra. 

28. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att arbeta med informationsinsatser 

till vuxna och unga om deras rättigheter till olika sorters stöd samt skyldigheter de har om de 

uppräcker att deras egna barn eller andra bar riskerar att hamna i eller är i kriminalitet.  

29. Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda ett dialogprojekt tillsammans med invånarna i 

kommundelarna för att se hur övergivna tennis- och basketplaner ska användas framöver. 

30. Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med de pedagogiska nämnderna se över ytor 

för spontanidrott och andra grönytor i anslutning till skolor och förskolor i syfte att göra dem 

funktionsdugliga och lättillgängliga. 

31. Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en centralt belägen cykelservicestation. 

32. Tekniska nämnden får i uppdrag tillsamman med Regionen och kollektivtrafikmyndigheten i 

uppdrag att ta fram ett underlag för förutsättningar att införa Wien-modellen i Västerås tappning, 

vilket innebär att erbjuda Västeråsarna ett årskort i kollektivtrafiken som endast kostar tio kronor 

om dagen. 

33. Berörda nämnder får i uppdrag att utreda vilka hinder som idag finns för att en byggemenskap 

ska kunna bygga ett bostadshus, samt ta fram förslag för att underlätta etableringen av 

byggemenskaper i Västerås. 

34. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi får i uppdrag att permanenta sommaren 2018 

års vattenposter på Bondtorget, Fiskartorget, Lögarängsbadet och korsningen mellan 

Hantverksgatan och Vasagatan. 

35. Berörda nämnder tillsammans med Mälarenergi utreder fler platser att sätta upp vattenposter på, 

exempelvis i närheten av stora lekplatser men också i våra stadsdelscentrum och i serviceorterna. 
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36. Berörda nämnder får i uppdrag att jobba strategiskt med feministisk stadsplanering genom att 

utvärdera tidigare arbeten och studier i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering 

med en checklista med tydliga jämställdhetsmål. 

37. Berörda nämnder utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning av nya torg, platser, 

gator och områden. 

38. Berörda nämnder får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag och plan för att successivt byta ut 

stadens papperskorgar till nya som möjliggör källsortering. 

39. Fastighetsnämnden i samråd berörda nämnder får i uppdrag att ta fram och installera en 

låsfunktion för akuta situationer på samtliga kommunala skolor och förskolor i Västerås 

40. Berörda nämnder får i uppdrag att på lämpliga platser ska anlägga ätbara parker eller ätbara 

inslag där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. 

41. Berörda nämnder får i uppdrag att installera solpaneler på redan byggda fastigheter där det är 

tekniskt och ekonomiskt lämpligt. 

42. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att under mandatperioden höja alla 

kommunanställdas minimilön till 22 000 kronor i månaden. 

43. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med arbetsgivardelegationen ta fram en plan för 

att ta bort anställningsformen allmän visstid i kommunen. 

44. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en riktlinje för Västerås stad där krav på 

kollektivavtal ställs när Västerås stad bokar in sig på konferensanläggningar, hotell eller 

restauranger. 

45. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera stadens samarbete i ECCAR och vara en av 

garanterna till att arbetet fortsätter utvecklas. 

46. Kommunstyrelsen får i uppdrag att prioritera arbetet med industriell symbios. 

47. Kommunfullmäktige avsätter 1 mnkr från den sociala resursfonden för att tillsätta en 

kartläggning av fattigdom i Västerås, samt vara projektledare i projekt som syftar till att minska 

fattigdomen i Västerås. 

48. Kommunstyrelsen får i uppdrag att erkänna/arbeta utifrån att vi befinner oss i ett klimatnödläge 

fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.  

49. Kommunstyrelsen får i uppdrag att minska Västerås stads köttkonsumtionen med 25 procent till 

2025, samt att kommunens politiska organisation föregår med gott exempel och helt ställer om till 

vegetarisk norm vid beställning av fika och mat i samband med sammanträden eller konferenser. 

50. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en öronmärkt antirasistisk miljon under 

kommunstyrelsen varje år som förvaltningar och verksamheter kan söka pengar från för att arbeta 

med antirasism. 
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Utveckling Västerås – Årsplan 2022  
Förslag till kommunstyrelsen för egen del: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att komplettera sitt underlag i enlighet med beslut i 
kommunstyrelsen och upprätta ny handling inför beslut i kommunfullmäktige. 

Förslag till kommunfullmäktige: 

2. Den kommunala skattesatsen fastställs för år 2022 till 20,36 procent. 

3. Övergripande mål och uppdrag för Västerås stad fastställs enligt Utveckling Västerås 
Årsplan 2022. 

4. Resultatbudgeten för år 2022 fastställs enligt Utveckling Västerås Årsplan 2022 med ett 
ekonomiskt resultat på 149,4 mnkr, motsvarande 1,6 procent av skatteintäkterna. 

5. En reserv inrättas för att ta höjd för oförutsedda konsekvenser av befolkningstillväxten 
för skola och omsorg. Eventuell fördelning av reserven beslutas av kommunfullmäktige. 

6. Godkänna långsiktiga finansiella mål enligt följande: 

a. Västerås stads koncerns soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser ska vara 
minst 30 procent. 

b. Västerås stads soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och exklusive 
internbanken ska vara minst 40 procent. 

c. Västerås stads resultat exklusive finansnetto, realisationsvinster och exploatering 
ska uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter. 

d. Västerås stads upplåning för egen räkning ska inte överstiga 3 000 mnkr.  

7. Driftbudget och resultatkrav för respektive nämnd och styrelse för 2022 fastställs enligt 
följande:  

Driftbudget 2022 Belopp, mnkr 

Förskolenämnden 1 075,1 
Grundskolenämnden 2 249,9 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 918,1 
Skultuna kommundelsnämnd 129,4 
Äldrenämnden 1 802,3 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 927,0 
Individ- och familjenämnden 923,8 
Överförmyndarnämnden 15,8 
Kulturnämnden 201,4 
Stadsarkivet 9,6 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 302,7 
Tekniska nämnden 517,9 
Byggnadsnämnden 29,2 
Miljö- och konsumentnämnden 23,2 
Kommunstyrelsen 219,4 
Kommunrevisionen 4,9 
Valnämnden 6,8 
Stadsgemensamma kostnader 160,5 
Summa 9517,0 

Resultatkrav 
Fastighetsnämnden, exploatering 30,0 
Fastighetsnämnden, övrigt 0,0 
Summa verksamhetens nettokostnad 9 487,0 
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8. Investeringsbudget för 2022 fastställs till 1 406,2 mnkr.  
Investeringsbudget för respektive nämnd och styrelse fastställs enligt följande: 

Investeringsram 2022 Belopp, mnkr 

Fastighetsnämnden 714,2 
Fastighetsnämnden, externa projekt 39,0 
Fastighetsnämnden, Mälarporten 43,0 
Kommunstyrelsen 18,0 
Förskolenämnden 12,5 
Grundskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd 19,4 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,1 
Äldrenämnden 4,0 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,9 
Individ- och familjenämnden 27,1 
Kulturnämnden 18,0 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 18,3 
Tekniska nämnden, ordinarie investeringar 35,1 
Tekniska nämnden, gatuunderhåll 51,0 
Tekniska nämnden, strategiska investeringar 134,9 
Summa investering exklusive exploatering 1 149,0 

Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 
Summa exploatering och markförvärv 256,7 

Summa investeringar 1 406,2 

9. Kulturfondens utdelning 2022 beslutas vara 3 013 000 kr och tillfaller kulturnämnden. 

10. Låneram för Västerås stadshus AB ska för år 2022 uppgå till 12 500 mnkr, för 
moderbolaget att löpande fördela inom Västerås stadshus AB. 

11. Västerås stads totala upplåningsram för år 2022 ska uppgå till 15 000 mnkr, i syfte att 
finansiera hela kommunkoncernen med kommunen, dess bolag och kommunalförbund. 

12. Kommunstyrelsen får mandat att göra teknisk justering av resultaträkningens olika poster 
och teknisk justering mellan nämnder, under förutsättning att det inte påverkar budgeterat 
resultat för året.  

13. Följande uppdrag ges till styrelser och nämnder: 

a. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna stadens strategiska 
utvecklingsområden i enlighet med beskrivning i årsplan 2022. Nämnder och 
styrelser samt bolag och kommunalförbund ska bidra i tillämpliga delar. 

b. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande får i uppdrag att uppdatera riktlinjer 
för marknadsavtal för elitidrottsföreningar och elitidrottsstipendier. 

c. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en särskild lönepott fortsätta utjämna 
ojämlika lönevillkor mellan kvinnligt dominerade yrken respektive manligt 
dominerade yrken med jämförbar utbildningsgrad och svårighetsgrad. 

d. Byggnadsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur de 10 miljoner kronorna 
avsedda för att få fram fler detaljplaner har använts under 2021 och återrapportera 
detta under första kvartalet 2022.  

e. Förskolenämnden och Skultuna kommundelsnämnd får i uppdrag att utvärdera 
hur utfallet blivit av satsningen på utökad vistelsetid för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetssökande och återkomma med rapport under första 
kvartalet 2022.  
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f. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast den 1 juni 2022 införa en samordnad 
varudistribution. Detta uppdrag ersätter tidigare lagt uppdrag enligt Årsplan 2021. 

g. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna utlokalisering av fler tjänster till 
stadsdelar och serviceorter, den totala utlokaliseringen ska under mandatperioden 
uppgå till 130 tjänster. Dessutom får samtliga nämnder i uppdrag att återkomma 
med lokaloptimeringslösningar inom stadens eget lokalbestånd. 

h. I syfte att öka kunskapsresultaten i Västerås får förskolenämnden, 
grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att 
ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och förskollärare möjlighet till fler karriärsteg 
och löneutveckling utöver ordinarie lönerevision. För detta avsätts 5 miljoner 
kronor.  

i. I syfte att realisera målen för Västerås kommun i program för ekologisk hållbarhet 
uppdras kommunstyrelsen att genomföra ”Västerås klimatlöfte”, där kommunen 
ska samordna och inspirera till gemensamma insatser från ett nätverk av 
företrädare för näringsliv och civilsamhälle.  För detta avsätts 1,5 miljoner kronor. 

Västerås, 2021-10-18 

Staffan Jansson (S) Jesper Brandberg (L) 
kommunstyrelsens ordförande vice ordförande i kommunstyrelsen 

Vicki Skure-Eriksson (C) Markus Lindgren (MP) 
ledamot i kommunstyrelsen ersättare i kommunstyrelsen 
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Mer Utveckling, Västerås 
Västerås växer, och det ordentligt. Intresset för att bo, verka och leva i hela Västerås ökar år för 
år och trots ett år av pandemi och ekonomisk kris växer Västerås mer än jämförbara städer och 
har återtagit platsen som landets sjätte största kommun.  

Västerås är fantastiskt. En kommun vilandes på ett industriellt och innovativt arv, blickandes 
framåt mot en inspirerande framtid. Genom kunskap och innovation med Mälardalens universitet 
och stora satsningar på Finnslätten formar vi framtiden nu. Västerås är en kommun i ständig 
rörelse framåt och är en viktig del i lösningarna för ett mer hållbart och cirkulärt samhälle.   

Efter tre år där vi gemensamt utvecklat Västerås med utgångspunkt i en 140-punkters 
reformagenda och FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, leder vi Västerås mot 
framtiden som en universitets- och kunskapskommun att trivas i. Idag lägger vi i 
Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet nu vår fjärde och sista budget för 
denna mandatperiod.  

Vem hade kunnat ana när vi formade vårt samarbete efter valet 2018 att världen skulle drabbas av 
en allvarlig pandemi vars effekter på hälsa, ekonomi och befolkning fortfarande är svåra att 
överblicka. Pandemin har ställt de stora behoven inom vår välfärd och krisberedskap i 
blixtbelysning. Nu är tid för långsiktigt hållbara prioriteringar. 

De utmaningar vi stod inför innan pandemin bröt ut finns kvar och behoven är minst lika stora. 
Äldreomsorg, skola och förskola behöver mer resurser, behoven av fler bostäder är fortfarande 
stort, klimatkrisen är mer aktuell än någonsin, fler människor måste ut i arbete och tryggheten 
behöver öka. 

Den ekonomiska utvecklingen i Västerås är trots pandemin mycket god. Vi har flera år i rad gjort 
historiskt goda resultat som rustat oss för att kunna genomföra flera angelägna investeringar. En 
växande kommun innebär också ökade behov.  

Här är några av de prioriteringar vi gjort under åren:  

• grundskolan har stärkts med flera hundra miljoner kronor. 
• inom äldreomsorgen har vi arbetat hårt för att få bort delade turer och införa heltid som 

norm.  
• vi har samordnat och strukturerat upp kommunens brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete och bildat ett Trygghetsråd tillsammans med polisen.   
• vi har fattat beslut om att bygga tusentals nya bostäder i tätorten, serviceorter och på 

landsbygden. 
• många nya detaljplaner har antagits, bland annat för områdena Sätra och Kopparlunden. 
• vi har bland annat byggt ut busstrafiken till Gäddeholm och Öster Mälarstrand. 
• vi har gjort stora investeringar i hamnen för att öka möjligheten till fler hållbara 

godstransporter. 
• vi har färdigställt faunapassagen vid Fiskartorget och dagvattenparken på Johannisberg. 

Denna sommar har visat på effekterna av ett allt mer extremt väder, till följd av 
klimatförändringarna. Vi behöver ta krafttag för att dels säkra vår kommun mot extremt väder, 
dels ta vår del av ansvaret för att bekämpa klimatförändringarna. Vi ska höja takten i att ställa om 
till ett hållbart och fossilfritt samhälle.  

Naturens ekosystemtjänster måste uppvärderas. Hur vi agerar, planerar och sköter om 
bostadsområden, skog och parker har betydelse för den biologiska mångfalden och våra 
pollinerande insekter. Det handlar lika mycket om att ta ansvar för våra verksamheter som att 
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underlätta för västeråsare att leva hållbart och inspirera näringsliv och civilsamhälle till att bidra 
till en lika nödvändig som oundviklig omställning.   

Västerås ska fortsätta vara en stad i framkant genom bland annat ett målinriktat arbete kring 
innovationer och hållbar infrastruktur. Staden har påbörjat ett arbete tillsammans med Region 
Västmanland vad gäller det nya stationsområdet. För att stötta den revolution som nu pågår inom 
elektrifiering på Finnslätten har Utveckling Västerås redan varit tydliga – vi behöver ett nytt 
tågstopp för att möta upp mot alla de arbetstillfällen som just nu skapas av befintliga och 
tillkommande företag på området.  

Västerås har den senaste tiden drabbats hårt av social oro och gängbrottslighet. Vi ska hjälpa 
rättsvårdande myndigheter att knäcka gängen och stärka tryggheten. Det viktigaste kommunala 
uppdraget är dock det förebyggande arbetet och där är inget instrument viktigare än skolan. 
Under mandatperioden har majoriteten genomfört omfattande satsningar på att höja elevpengen 
och renodla kunskapsuppdraget. Det fortsätter vi med då vi vet att framgång i skolan rustar våra 
unga för en föränderlig framtid. 

Den här årsplanen utgör en fortsättning på vårt målmedvetna arbete för att uppfylla vad vi 
gemensamt lovat i vårt 140-punktsprogram. Med dessa satsningar står Västerås stad stark. 

Stark ekonomi 
Västerås Stad har i grunden en stark ekonomi. Det är en bra utgångspunkt inför de 
investeringsbehov vi har de kommande åren. 2022 budgeterar vi för ett resultat på 149,4 miljoner 
kronor vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Ett 
gott resultat innebär att vi kan genomföra viktiga investeringar för framtiden.  

Det är svårt att bedöma hur befolkningstillväxten ska påverka de olika verksamheterna. Därför 
tar vi i resultatet för 2022 också höjd för en reserv kopplat till skola och omsorg som står till 
kommunfullmäktiges förfogande att eventuellt fördela vid ett senare tillfälle om behov uppstår.  

Budgetreserv  
I budgetreserven för 2022 har vi bland annat samlat en del av våra riktade prioriteringar. Där 
finns pengar för att lämna en ekonomisk garanti för scenkonstbiennalen om 2 miljoner kronor, 
öronmärkta medel för att jobba med detaljplaner och styckebyggartomter på 10 miljoner kronor 
vardera och Västerås klimatlöfte initieras med 1,5 miljoner kronor.  

I reserven återfinns också medel för utökade livsmedelskontroller, vi förstärker arbetet med 
ekosystemtjänster samt samordnad varudistribution med 2 miljoner kronor, vi gör en satsning på 
jämställda löner omfattande 5 miljoner kronor, 5 miljoner kronor läggs också på en 
trygghetssatsning, 2 miljoner kronor läggs dessutom riktat för att arbeta med att utveckla Västerås 
som universitetsstad.  

I budgetreserven skapar vi också utrymme för oförutsagda utgifter samt vissa stadsgemensamma 
kostnader. Den totala budgetreserven uppgår till 40 miljoner kronor. 

Uppräkning av ramar och löne- och priskompensation 
Den totala uppräkningen för förändringar i nämndernas budgetramar på grund av demografi är 
95,5 miljoner kronor. Med detta säkerställer vi att nämnder med ökande kostnader för en 
växande befolkning får kompensation för detta. 

Prisindex för kommuner 2022 bedöms vara 1,9 procent enligt beräkningar från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). För 2022 motsvarar pris- och löneökningar cirka 173 miljoner 
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kronor för Västerås stad. Samtliga styrelser och nämnder kompenseras fullt ut för ökade löner 
och priser inom sin verksamhet. 

Totalt ökar nämndernas ramar med 427,8 miljoner kronor, inklusive de riktade statsbidragen till 
äldrenämnden. Därutöver tillkommer sökbara och riktade statsbidrag till bland annat skola och 
förskola.  

Resultaträkning, mnkr Budget 
2021 

Budget 
2022 

      
Verksamhetens intäkter 1 951,6 1 980,9 
Verksamhetens kostnader -10 622,2 -11 000,9 
Avskrivningar -413,6 -467,0 
Verksamhetens nettokostnad -9 084,2 -9 487,0 
      
Skatteintäkter  7 299,5 7 829,1 
Generella statsbidrag och utjämning 1 778,9 1 746,9 
Verksamhetens resultat -5,8 89,0 
      
Finansiella intäkter          178,9 171,4 
Finansiella kostnader -100,6 -111,0 
Summa finansnetto 78,3 60,4 
      
Resultat 72,5 149,4 
Resultat (%)  0,8 % 1,6 % 

 

Prioriterade områden utifrån 140-punktsprogrammet 

Barn och utbildning 
Det livslånga lärandet är en röd tråd som knyter samman våra prioriteringar på barn och 
utbildning i denna budget.   

Vi vill att alla barn och unga ska känna att de har en framtid full av möjligheter. Den enskilt 
viktigaste faktorn för att det ska gå bra för ett barn i livet är en lyckad skolgång. Tidiga insatser 
för att möta barns behov är av yttersta vikt för att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och nå 
sina bästa förmågor. Därför prioriterar vi tidiga insatser där de behövs som allra mest och 
fortsätter att stärka upp förskolan, grundskolan och gymnasieutbildningen. 

Det viktigaste målet inom skolan är att alla elever ges möjlighet att gå ut skolan med godkända 
betyg. Detta är målet som alla andra mål styr emot. God arbetsmiljö för lärare och en 
arbetsbelastning som är rimlig är en förutsättning för att ge eleverna möjlighet till gott lärande. 
Kunskapsresultaten i Västerås måste fortsätta öka och en förutsättning för att lyckas med detta är 
behöriga lärare. Det behövs också ändamålsenliga och bra lokaler, därför fortsätter vi att bygga 
nya förskolor och skolor över hela Västerås.  

Vi behöver också bygga våra ungas kontaktnät och självförtroende för att lotsa dem i in 
arbetslivet och det gör vi genom att ge fler möjlighet till sommarjobb och att förstärka 
gymnasiesärskolans inriktning till jobb och egen försörjning.  
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En meningsfull fritid med positiva förebilder är en effektiv förebyggande insats för att våra barn 
och unga inte ska hamna fel i livet. Därför bygger vi ut med en ny fritidsklubb på Hammarby och 
fortsätter stärka föreningslivet. 

Förskolenämnden: 7,5 miljoner kronor extra läggs till den satsning på utökad 
vistelsetid som påbörjades 2021, för att utjämna barns ojämlika uppväxtvillkor. 
Denna satsning innebär nu att barn från 3 års ålder som har föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetssökande har rätt till 25 timmars förskola i veckan från 
halvårsskiftet 2022. 

Förskolenämnden: 6 miljoner kronor tilldelas nämnden för en kvalitetssatsning. 

Grundskolenämnden: 50 miljoner kronor tilldelas grundskolenämnden för en 
kvalitetssatsning. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 6 miljoner kronor läggs i en riktad 
satsning för elever inom gymnasieskolan som finns i riskzon för utanförskap som 
kan leda till framtida arbetslöshet och för att stärka introduktionsprogrammet.  

Kulturnämnden: 2 miljoner kronor i kultursatsningar riktas till kulturnämnden 
bland annat för förstärkning av kulturskolan.  

Paket för särskilt skickliga pedagoger: Kunskapsresultaten i Västerås måste fortsätta 
öka därför behövs fler behöriga lärare och skickliga pedagoger. Med anledning av 
detta avsätts 5 miljoner kronor för att ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och 
förskollärare möjlighet till fler karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie 
lönerevision.   

Detta kompletteras med statliga medel:  

Förskolan: för minskade barngrupper och kvalitetshöjande arbete finns totalt 
1,7 miljarder kronor att söka, där är ramen inte satt men uppskattningsvis 
24 miljoner kronor kan tillfalla Västerås.  

Grundskolan: bedöms kunna få 15 miljoner kronor från den nationella 
skolmiljarden och likvärdighetssatsningen från föregående år fortsätter där ramen 
uppgår till 76,5 miljoner kronor.  

Äldreomsorg 

Majoriteten Utveckling Västerås har under de senaste åren tydligt prioriterat äldreomsorgen i 
Västerås. De satsningar som har gjorts har riktats mot hemvården i form av åtgärder för att stärka 
utförarnas ekonomi samt till stadens äldreboenden genom åtgärder för att öka personaltätheten. 
Viktiga personalpolitiska satsningar har även genomförts i syfte att stärka stadens medarbetare 
och de olika yrkenas attraktivitet. Under det kommande året kommer vi att kunna helt ta bort de 
delade turerna och fullt ut erbjuda heltid som norm. Att skapa en god och hållbar arbetsmiljö är 
ett ständigt pågående arbete, under mandatperioden kommer vi att fortsätta sätta fokus på 
medarbetarnas situation.  

Ingensats har pandemin slagit så hårt som inom äldreomsorgen, detta innebär att det är självklart 
för oss inom majoriteten att lägga delar av vår prioritering på äldreomsorgen. 

I mandatperiodens sista budget prioriterar vi åtgärder för att ta bort den detaljerade 
tidsstyrningen inom hemtjänsten, höjd kvalitet inom hemvården, höjd kvalitet på äldreboendena 
och på förbättrad arbetsmiljö inom yrket. I Västerås ska vi ha en äldreomsorg värd namnet. 
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Äldrenämnden: en riktad kvalitetssatsning omfattande 17,5 miljoner kronor görs 
inom äldreomsorgen i Västerås. 

Detta kompletteras med statliga medel: 

För 2021 fick äldrenämnden 59 miljoner kronor i riktat statsbidrag för 
kvalitetssatsning inom äldreomsorgen, de pengarna lades i nämndens ram. Under 
2022 tillförs ytterligare 25,1 miljoner i riktade statsbidrag till äldreomsorgslyftet. 

Trygghet 

För att skapa ett tryggare Västerås behöver vi göra flera olika saker samtidigt. Att vara tuff mot 
brotten och mot brottens orsaker, samtidigt. I och med kommande ny lagstiftning kommer 
kommuner också att få ett brottsbekämpande ansvar, utöver ett brottsförebyggande ansvar. Det 
förebyggande arbetet för att förhindra att människor över huvud taget hamnar på den brottsliga 
banan stärker vi nu bland annat genom det nya Trygghetsrådet, i samarbete med den lokala 
polisorganisationen. 

Det kommunala ansvaret kring trygghet spänner från att planera våra stadsdelar på ett bra sätt, 
tidigt stöd till barn och familjer genom familjecentrum, öppna förskolan, fritidsklubbar och 
fritidsgårdar med ett strukturerat trygghetsarbete tillsammans med polis, näringsidkare, 
föreningsliv, fastighetsbolag och socialsekreterare som arbetar i fält och att skapa goda förebilder 
för unga, till att unga går ut gymnasiet med godkända betyg och få ut vuxna människor i arbete 
och egen försörjning.  

Vi kommer därför under 2022 att utöka antalet myndighetsutövande socialsekreterare som 
arbetar i fält med ytterligare två personer. Då har vi under mandatperioden ökat antalet 
socialsekreterare som arbetar i fält till totalt tio. Vi kommer att fortsätta det täta samarbetet med 
polisen och jobba vidare med det trygghetsskapande arbetet som varit framgångsrikt i våra 
kommun- och stadsdelar, tillsammans med civilsamhället.  

Dessutom fortsätter vi arbetet med att genomföra åtgärder som att röja buskage, säkerställa 
belysning längs gång- och cykelvägar, och sanera klotter. En nyckel för en tryggare stad är nära 
samarbete mellan olika myndigheter, kommunens olika verksamheter och civilsamhället.  

 Kommunstyrelsen: 5 miljoner kronor för fortsatt arbete kopplat till Trygghetsrådet. 

Individ och familjenämnden: 1 miljon kronor tilldelas Individ- och familjenämnden 
för att anställa ytterligare två myndighetsutövande socialsekreterare i fält.   

Nämnden för Idrott, Fritid och Förebyggande: 2,5 miljoner kronor tilldelas 
nämnden för att starta en ny fritidsklubb på Hammarby, som ett ytterligare steg i 
att stärka Hammarby som område efter att kvartersbiblioteket öppnades.  

Kulturnämnden: 0,4 miljoner kronor tilldelas kulturnämnden för medlemskap i 
fristadsprogrammet ICORN. 

En av de bästa förebyggande åtgärderna för att skapa ett tryggt samhälle som håller 
ihop är att satsa mer på skolan. Ju tidigare insatser kan sättas in desto bättre, se 
specifika satsningar under avsnittet barn och utbildning.  
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Klimat  
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som mänskligheten stått inför i modern 
tid. De redan konstaterade klimatförändringarna och dess allt mer extrema väder påverkar oss i 
allt större utsträckning. Västerås stad ska ta sitt ansvar och vara en del av lösningen på 
klimatkrisen inte bara möta effekterna av en varmare värld.  

Mycket ha gjorts, våra kommunala bolag har dragit ett stort lass. Mälarenergi har byggt om och 
investerat i fossilfri kraftvärmeproduktion, nästa steg blir investering i att göra om bergrum som 
tidigare varit oljelager till energilager med hetvatten för fjärrvärme och att gå vidare med att 
utveckla koldioxidinfångning även från de fossilfria bränslena. För att värna den biologiska 
mångfalden utvecklas också parker för dagvattenrening och faunapassager vid vattenkraftverk. 
Och VAFAB Miljö invigde under hösten en ny biogasanläggning på Gryta. Men detta är inte 
tillräckligt, vi behöver göra mer.  

Det är dags att börja agera och genomföra åtgärder som sänker utsläppen av växthusgaser och 
skadliga partiklar. Åtgärder som giftfri förskola, plastbantning och utfasning av produkter gjorda 
av fossil plast måste fortsätta. Inte bara för att det är bra för framtida generationer utan för att det 
är bra för oss här och nu. Västerås behöver också ta höjd i samhällsplaneringen för de 
klimatförändringar vi märker redan idag. Även här har vi genomfört satsningar under 
mandatperioden men mer måste till.  

Med tydliga hållbarhetskrav i upphandlingar, samordnad varudistribution och nyttjande av ny, 
smart, fossilfri teknik så kan vi lokalt bidra till att hejda temperaturökningen globalt. Det arbetet 
handlar såväl om att ta ansvar för våra verksamheter som att underlätta för västeråsare att leva 
hållbart och om att inspirera näringsliv och civilsamhälle till att bidra till en nödvändig 
omställning.   

Vi människor trivs och mår bättre om vi får bo med närhet till vatten och grönområden, men 
naturen fyller också andra funktioner. Pollinerande insekter behövs för att vi ska få mat på 
tallriken. Träd med täta lövverk dämpar buller, binder koldioxid och tar upp luftföroreningar. 
Gröna tak, växtlighet och vattensamlingar förbättrar luften, reglerar temperaturer och gör 
samhället mindre sårbart vid skyfall eller värmebölja. För att klara klimatförändringar kommer vi 
under året att värdera upp dessa ekosystemtjänster. 

En plan för klimatanpassningar, med syfte att lokalisera framtida konsekvenser och anpassa 
staden till dessa, har beslutats. Med planen som grund stärker Utveckling Västerås invånarnas 
framtida vattenförsörjning. Ett program för ekologisk hållbarhet, med målet att Västerås 2045 ska 
vara långsiktigt ekologiskt hållbart har tagits fram. Samarbetet prioriterar också stärkt 
kollektivtrafik och säkrar upp staden för framtida transportslag vid nybyggnationen av 
resecentrum. Vi genomför investeringar i cykelinfrastruktur, genomför åtgärder för att stärka den 
biologiska mångfalden, bevarar gröna lungor i staden och tillskapar nya vid nybyggnation.   

 KS-reserv: samordnad varudistribution och ekosystemtjänster: 2 miljoner kronor. 

 KS-reserv: start av Västerås klimatlöfte 1,5 miljoner kronor. 

Tekniska nämnden: miljö- och klimatsatsning 4,6 miljoner kronor. 
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Investeringar  
Under året kommer vi att prioritera investeringar i förskolor, skolor, boenden och klimatsmarta 
investeringar samt infrastruktur. Vi ligger kvar med tidigare satsningar på förstärkt underhåll 
inom tekniska nämndens ansvarsområde. Vi investerar i gång- och cykelvägar, påbörjar jobbet 
med att göra å-stråket längs Svartån mer attraktivt, vi investerar i säkra passager och bättre 
kollektivtrafik. Dessutom reserverar vi 50 miljoner kronor för Tågstopp på Finnslätten.  

Nämndernas investeringsbudget, mnkr Budget  
2022 

Skattefinansierad verksamhet   
Fastighetsnämnden 714,2 
Fastighetsnämnden, externa projekt 39,0 
Fastighetsnämnden, Mälarporten 43,0 
Kommunstyrelsen  18,0 
Förskolenämnden 12,5 
Grundskolenämnden + Skultuna kommundelsnämnd 19,4 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12,1 
Äldrenämnden 4,0 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 2,9 
Individ- och familjenämnden 27,1 
Kulturnämnden 18,0 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 18,3 
Tekniska nämnden, ordinarie investeringar 35,1 
Tekniska nämnden, gatuunderhållsinvesteringar 51,0 
Tekniska nämnden, strategiska investeringar 134,9 
Summa investering exklusive exploatering 1 149,5 
Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 
Summa exploatering och markförvärv 256,7 
SUMMA INVESTERINGAR 1 406,2 

  
Fastighetsnämnden, investering per verksamhet, mnkr Budget 

2022 
Grundskola (inklusive Skultuna kommundelsnämnd) 367,0 
Förskola (inklusive Skultuna kommundelsnämnd) 129,9 
Gymnasieskola 42,7 
Idrottsfastigheter 43,2 
Boenden (äldrenämnden m.m.) 22,2 
Boenden (individ- och familjenämnden) 6,6 
Övriga fastighetsinvesteringar 63,6 
Hamnens utveckling 39,0 
Extern hyra, hamnen 39,0 
Projekt Mälarporten 43,0 
Summa investering exklusive exploatering 796,2 
Fastighetsnämnden, exploatering 206,7 
Fastighetsnämnden, strategiska markförvärv 50,0 
Summa exploatering och markförvärv 256,7 
SUMMA INVESTERINGAR FASTIGHETSNÄMNDEN 1 052,9 
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Nämnder Budget 
2021 

Budget 
2022 

Förändr 
jämf 2021 

Förskolenämnden 1 025,7 1 075,1 49,4 
Grundskolenämnden 2 132,8 2 249,9 117,1 
Utbildnings- o arbetsmarknad 902,4 918,1 15,7 
Skultuna kommundelsnämnd 124,6 129,4 4,8 
Äldrenämnden 1 737,8 1 802,3 64,5 
Nämnden för personer med funktionsnedsättning 883,3 927,0 43,7 
Individ- och familjenämnden 893,7 923,8 30,1 
Överförmyndarnämnden 15,3 15,8 0,5 
Kulturnämnden, kulturverksamheten 194,2 201,4 7,2 
Kulturnämnden, Stadsarkivet 9,0 9,6 0,6 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 287,9 302,7 14,8 
Tekniska nämnden 469,8 517,9 48,1 
Byggnadsnämnden 28,4 29,2 0,8 
Miljö- och konsumentnämnden 22,3 23,2 0,9 
Kommunstyrelsen 215,0 219,4 4,4 
Kommunrevision 4,8 4,9 0,1 
Valnämnden 6,3 6,8 0,5 
Delsumma 8 953,3 9 356,5 403,2 
Fastighetsnämnden övrigt 0,0 0,0 0,0 
Fastighetsnämnden, exploatering -30,0 -30,0 0,0 
Delsumma -30,0 -30,0 0,0 
Mälardalens brand- och räddningsförbund 99,0 100,5 1,5 
Kommungemensam reserv 11,4 12,0 0,6 
Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal 2,0 2,0 0,0 
Kommungemensam reserv, detaljplaner 10,0 10,0 0,0 
Kommungemensam reserv, styckebyggartomter   10,0 10,0 
Kommungemensam reserv, livsmedelskontroller   0,5 0,5 
Kommungemensam reserv, Samordnad varudistribution/ekosystemtjänster   2,0 2,0 
Kommungemensamreserv, Västerås klimatlöfte   1,5 1,5 
Kommungemensamreserv, Universitetssatsning   2,0 2,0 
Ökad internhyra   10,0 10,0 
Kapitalkostnad strategiska investeringar 25,7 -4,5 -30,2 
Riktad lönesatsning för jämställdhet, fördelas via KS/AG 5,0 5,0 0,0 
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 189,0 200,0 11,0 
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 3,0 3,0 0,0 
Hem-PC kostnad 4,0 4,0 0,0 
Markhyra, Mälarenergi -1,2 -1,2 0,0 
Kulturfond internt bidrag 0,1   -0,1 
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 5,0 5,0 0,0 
Interna ränteintäkter -70,7 -80,0 -9,3 
Avkastningskrav fastighetsnämnden -62,3 -62,3 0,0 
Statsbidrag äldreomsorgssatsning -59,0 -59,0 0,0 
Gemensam innovation och utvecklingsbudget       
Anslag för att finansiera eventuell investering i Mariaberget    0,0 0,0 
Avsättning pga osäkerhet i framtida befolkningsutveckling       
Delsumma 161,0 160,5 -0,5 

Verksamhetens nettokostnad 9 084,2 9 487,0 402,7 
Skatteintäkter  7299,5 7829,1 529,6 
Generella statsbidrag och utjämning 1778,9 1746,9 -32,0 
Totala skatteintäkter 9 078,4 9 576,0 497,6 
Årets resultat exkl finansiella poster -5,8 89,0 94,8 
Finansiella intäkter          178,9 171,4 -7,5 
Finansiella kostnader -100,6 -111,0 -10,4 
Summa finansnetto 78,3 60,4 -17,9 
Årets resultat inkl finansiella poster 72,5 149,4 76,9 
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Förskolenämnden Budget 2022 
mnkr 

Budget föregående år 1 025,7 
Rättställning av ram, prognos 2021 -1,6 
Demografi: Ökat barnantal i förskolan under 2022 10,1 
Lokalersättning 4,5 
Ökad vistelsetid i förskolan 2021, helårseffekt 5,0 
Ökad vistelsetid i förskolan 2022, halvårseffekt 2,5 
Ökad kvalitet i förskolan 6,0 
Karriärstjänster 2022 1,0 
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system 0,7 
Pris- och lönekompensation 21,2 
Årets budget 1 075,1 
Ökning budgetram 49,4 
    
Grundskolenämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 2 132,8 
Rättställning av ram, prognos 2021 -12,6 
Demografi: Ökat elevantal och barnantal under 2022 19,7 
Lokalersättning 5,6 
Ökad kvalitet i grundskolan 50,0 
Karriärstjänster 2022 3,0 
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 2,2 
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system 1,9 
Pris- och lönekompensation 46,0 
Ramjustering, 1,6 från kommunstyrelsen samt 0,3 till förskolan 1,3 
Årets budget 2 249,9 
Ökning budgetram 117,1 
    
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 902,4 
Rättställning av ram, prognos 2021 -14,2 
Demografi: Ökat elevantal under 2022 1,5 
Lokalersättning 2,2 
Karriärstjänster 2022 1,0 
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 0,2 
Förstärkning yrkesintroduktion och satsning för att motverka ungdomsarbetslöshet  6,0 
Upphandling av nytt skoladministrativt IT-system 0,7 
Pris- och lönekompensation 18,3 
Årets budget 918,1 
Ökning budgetram 15,7 
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Skultuna kommundelsnämnd Budget 2022 
mnkr 

Budget föregående år 124,6 
Demografi: Volymförändring förskola samt grundskola -0,5 
Lokalersättning 0,1 
Kompensation enligt satsningar i förskolenämnden och grundskolenämnden 2,1 
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 0,5 
Pris- och lönekompensation 2,3 
Ramjustering, flyttad från förskolenämnden 0,3 
Årets budget 129,4 
Ökning budgetram 4,8 
    
Äldrenämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 1 737,8 
Demografi: Volymökning  19,3 
Förändring lokaler -5,2 
Kvalitetssatsning 17,5 
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 2,0 
Pris- och lönekompensation 30,9 
Årets budget 1 802,3 
Ökning budgetram 64,5 
Särskild nationell satsning: Äldreomsorgslyftet 2022 25,1 
    
Nämnden för personer med funktionsnedsättning Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 883,3 
Demografi: Volymökning LSS och daglig verksamhet 10,0 
Demografi: Ökad kostnad för boenden 10,0 
Lokalersättning 6,0 
Permanentning av projekt SPIRA 1,0 
Riktad lönesatsning för jämställdhet från 2021 0,7 
Pris- och lönekompensation 16,0 
Årets budget 927,0 
Ökning budgetram 43,7 
    
Individ- och familjenämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 893,7 
Demografi: Vårdkostnad barn och ungdom 13,6 
Demografi: Ekonomiskt bistånd 10,0 
Fältande socialsekreterare 1,0 
Välfärdsjobb -3,0 
Pris- och lönekompensation 15,5 
Effektivisering enligt handlingsplanen -7,0 
Årets budget 923,8 
Ökning budgetram 30,1 
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Kulturnämnden - kulturverksamheten Budget 2022 
mnkr 

Budget föregående år 194,2 
Demografi: Volymökningar kulturskolan  1,0 
Kulturinvesteringar 1,0 
Offentlig konst 0,3 
ICORN - Fristad för kulturarbetare 0,4 
Kultursatsning 1,0 
Pris- och lönekompensation 3,5 
Årets budget 201,4 
Ökning budgetram 7,2 
    
Kulturnämnden - Stadsarkivet Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 9,0 
Demografi: Volymökningar 0,1 
Upphandling nytt e-arkiv 2022, engångssatsning 0,3 
Pris- och lönekompensation 0,2 
Årets budget 9,6 
Ökning budgetram 0,6 
    
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 287,9 
Lokalersättning 1,2 
Fredriksbergsbadet samt Bäckby aktivitetsyta och omklädningsrum 3,9 
Nytt ridcenter öster 0,1 
Utveckling av anläggningar, höjning av Vedbobacken 1,0 
Fritidsklubb Hammarby 2,5 
Pris- och lönekompensation 4,1 
Ramjustering, marknadsavtal till elitklubbar, flyttad från kommunstyrelsen 2,0 
Årets budget 302,7 
Ökning budgetram 14,8 

 
Byggnadsnämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 28,4 
Pris- och lönekompensation 0,8 
Årets budget 29,2 
Ökning budgetram 0,8 

  
Tekniska nämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 469,8 
Kollektivtrafikkostnad förändring 10,4 
Klimatpaket med cykelfrämjande åtgärder 4,6 
Pris- och lönekompensation 7,4 
Ramjustering, flyttad från stadsgemensamma kostnader 25,7 
Årets budget 517,9 
Ökning budgetram 48,1 
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Miljö- och konsumentnämnden Budget 2022 
mnkr 

Budget föregående år 22,3 
Volymökning 0,4 
Pris- och lönekompensation 0,5 
Årets budget 23,2 
Ökning budgetram 0,9 
    
Fastighetsnämnden Budget 2022 

mnkr 

Resultatkrav fastighetsnämnden 0,0 
Resultatkrav exploateringsverksamhet -30,0 
Årets resultat -30,0 
Tomträtter -50,3 
Skollokaler -2,8 
Verksamhetslokaler -0,7 
Särskilt boende -6,5 
Markförvaltning och övrigt -2,0 
Totalt avkastningskrav för fastighetsnämnd, till stadsgemensamma kostnader -62,3 

 
Kommunstyrelsen Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 215,0 
Ettårssatsning minskad plastanvändning, minskad nedskräpning   
Ettårssatsning ny IT-leverantör upphör -2,5 
Anslag Hamnen -3,5 
Stärkt krisberedskap enligt handlingsplan, engångssatsning, redan fattat beslut 1,5 
Rudbeckius 400 års jubileum, 2-årssatsning -0,9 
Resursförstärkning internkontroll 1,0 
Upphandling IT-drift samt stadsgemensamma system (Raindance) 1,0 
Trygghetsskapande insater, tillfällig satsning 2021-2023 5,0 
Pris- och lönekompensation 6,4 
Effektivisering/verksamhetsutveckling   
Ramjustering, 2,0 flyttas till NIFF och 1,6 flyttas till grundskolenämnden -3,6 
Årets budget 219,4 
Ökning budgetram 4,4 
    
Kommunrevisionen Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 4,8 
Pris- och lönekompensation 0,1 
Årets budget 4,9 
Ökning budgetram 0,1 
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Valnämnden Budget 2022 
mnkr 

Budget föregående år 6,3 
Folkomröstning om Västerås flygplats -4,0 
Allmänna val 2022 4,5 
Pris- och lönekompensation 0,0 
Årets budget 6,8 
Ökning budgetram 0,5 
    
Överförmyndarnämnden Budget 2022 

mnkr 

Budget föregående år 15,3 
Volymökning 0,3 
Pris- och lönekompensation 0,2 
Årets budget 15,8 
Ökning budgetram 0,5 

 
Stadsgemensamma kostnader Budget 2022 

mnkr 

Räddningstjänsten Mälardalen 100,5 
Kommungemensam reserv 12,0 
Kommungemensam reserv, scenkonstbiennal 2,0 
Kommungemensam reserv, detaljplaner 10,0 
Kommungemensam reserv, detaljplaner styckebyggartomter 10,0 
Kommungemensam reserv, livsmedelskontroller 0,5 
Kommungemensam reserv, samordnad varudistribution samt ekosystemtjänster 2,0 
Kommungemensam reserv, Västerås Klimatlöfte 1,5 
Kommungemensam reserv, universitetssatsning 2,0 
Ökad internhyra 10,0 
Kapitalkostnad strategiska investeringar -4,5 
Riktad lönesatsning för jämställdhet, fördelas via KS/AG 5,0 
Pensionsutbetalningar och avsättning pensioner 200,0 
Reglering arbetsgivaravgift och semesterlöneskuld 3,0 
Hem-PC kostnad 4,0 
Markhyra, Mälarenergi -1,2 
Kulturfond internt bidrag 0,0 
Budget miljöskulder, rivning, sanering mm 5,0 
Interna ränteintäkter -80,0 
Avkastningskrav fastighetsnämnden -62,3 
Statsbidrag äldreomsorgssatsning -59,0 
Årets budget 160,5 
 
Totala verksamhetskostnader 9 487,0 
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